
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM  

Zespół Szkół w Cybince 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego jest Zespół Szkół w Cybince. 

II. Cele konkursu 

1. Popularyzacja nauki języka niemieckiego. 

2. Rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka 

niemieckiego. 

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we 

współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły. 

4. Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego. 

5. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku. 

6. Podniesienie samooceny uczniów. 

7. Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów. 

8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych. 

III. Założenia ogólne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz klas 

III Gimnazjum. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela uczącego danego 

ucznia języka niemieckiego. 

4. Wymagane jest dostarczenie zgody podpisanej przez rodzica na udział w konkursie oraz 

rozpowszechnianie imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika utrwalonego w związku z 

Konkursem.  

5. Konkurs obejmuje jeden etap - szkolny.  

IV. Klasy I-III Szkoły Podstawowej 

1. Konkurs składa się z jednej części. 

2. Uczniowie wykonują dowolną techniką flagę kraju niemieckojęzycznego (Niemcy, Austria, 

Szwajcaria, Lichtenstein). 

3. Flaga powinna być własnoręcznie przygotowana przez ucznia w dowolnej technice.  

4. Flaga będzie oceniana pod względem: zgodności z tematem, pomysłowości i oryginalności, 

estetyki i innowacyjności wykonania. 

5. Każda praca musi zostać wyraźnie podpisana (imię i nazwisko autora). 

6. Każdy uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

7. Trzech uczniów z największą liczbą punktów otrzyma nagrody książkowe.  

 

 

 

 

 

 



 

V. Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej 

1. Konkurs  składa się z jednej części.  

2. Uczniowie wykonują makietę (plastyczna pracę przestrzenną) przedstawiającą znany 

budynek lub zabytek kraju niemieckojęzycznego.  

3. Praca powinna być własnoręcznie przygotowana przez ucznia. 

4. Praca będzie oceniana pod względem: zgodności z tematem, pomysłowości i oryginalności, 

estetyki i innowacyjności wykonania. 

5. Każda praca musi zostać wyraźnie podpisana (imię i nazwisko autora). 

6. Każdy uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

7. Trzech uczniów z największą liczbą punktów otrzyma nagrody książkowe.  

 

VI. Klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum 

1. Konkurs  składa się z jednej części - testu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. 

2. Test obejmuje zadania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie zdań, a także umiejętności 

zrozumienia tekstu i wykonania ćwiczeń z nimi związanych oraz wypełnianie luk. 

3. Czas trwania testu - 45 minut. 

4. Za każdą poprawną odpowiedź w teście uczeń otrzymuje jeden punkt.  

5. Trzech uczniów z największą liczbą punktów otrzyma nagrody książkowe.  

 

VII. Harmonogram konkursu 

1. Zgłoszenia uczniów przyjmowane są do 20.05.2019 r.   

2. Prace konkursowe (flagi i makiety) przyjmowane są do 31.05.2019 r.  

3. Test wiedzy dla klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum odbędzie się 

27.05.2019 r.  

4. Wyniki konkursu podane zostaną w ciągu 7 dni.  

VIII. Nagrody 

Komisja Konkursowa przyzna w każdej kategorii wiekowej: 

   I miejsce - nagroda książkowa i dyplom 

   II miejsce - nagroda książkowa i dyplom 

   III miejsce - nagroda książkowa i dyplom 

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.  

IX. Postanowienia końcowe 

1. Udział w Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego jest dobrowolny i przystąpienie do 

niego jest równoznaczne z przyjęciem w pełni postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.  

3. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący 

głos ma Komisja Konkursowa. 



4. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie 

zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na 

stronie internetowej Szkoły. 

5. Fotorelacja z Konkursu oraz lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


