Regulamin
konkursu leksykalno-gramatycznego z elementami wiedzy o Niemczech
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
„Ich bin trendy. Ich kann Deutsch.”
1.

Organizatorzy:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Bydgoszczy
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

1.

Cele Konkursu:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
2.

popularyzacja języka niemieckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językami obcymi w zakresie gramatyki języka
niemieckiego,
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów językami obcymi,
mobilizowanie i motywowanie do rozwijania umiejętności językowych poprzez zdrową rywalizację
z rówieśnikami,
umożliwienie uczniom spełnienia się w zadaniach wykraczających poza kanon obowiązkowej nauki
w szkole,
podnoszenie standardów nauczania poprzez uczestnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w konkursach językowych,
wyłonienie uczniów zdolnych językowo i wspieranie ich w nauce,
wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym krajów niemieckiego
obszaru
językowego,
nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami.
Uczestnicy Konkursu:
Konkurs w skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy.

3.

4.

Zakres programowy:
Zadania konkursu leksykalno-gramatycznego obejmować będą zagadnienia tematyczne na poziomie A2 / B1.
Szczegółowy zakres konkursu:
GRAMATYKA:
● odmiana czasowników regularnych i nieregularnych oraz modalnych w czasie teraźniejszym,
● odmiana zaimka osobowego i zwrotnego,
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

odmiana zaimka dzierżawczego przez przypadki,
czas przeszły Perfekt,
czas przyszły Futur I,
odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego przez przypadki,
przeczenia,
tryb rozkazujący,
stopniowanie przymiotników i przysłówków,
przyimki,
zdania współrzędnie złożone,
zdania podrzędnie złożone z „weil”, „dass”, „ob”, „obwohl”, „als/wenn”, „damit/ um … zu”.

LEKSYKA:
Zadania konkursu leksykalnego obejmować będą zagadnienia tematyczne zgodne ze standardami
egzaminacyjnymi na poziomie podstawowym zawartymi w informatorze maturalnym z wyłączeniem
PRACY, KULTURY, NAUKI I TECHNIKI ORAZ PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA.
ELEMENTY WIEDZY O NIEMCZECH:
●

położenie, liczba mieszkańców, przybliżona wielkość, podział terytorialny, ważniejsze miasta, krainy
geograficzne (najważniejsze pasma górskie, rzeki, jeziora),
gospodarka (ważniejsze gałęzie przemysłu, rejony i ośrodki przemysłowe),
najważniejsze ośrodki życia kulturalnego; zabytki, najbardziej znane muzea, osobliwości,
osobowości życia kulturalnego; najbardziej znane osoby.

●
●
●
5.

Zasady i przebieg konkursu
●
●
●

Zgłoszenie szkół do udziału w konkursie – do 19.01.2018r.
Przesłanie testu do etapu szkolnego – do końca stycznia 2018 r.
Nauczyciele wybierają 2 uczniów z najwyższą ilością punktów i przesyłają ich dane do organizatorów
do dnia 9.02.2018 r. na adres mailowy organizatorów: joanna_mazurek@op.pl
● Finał konkursu w formie konkurencji zespołowych odbędzie się6 marca 2018 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 7 przy ul. 11 listopada 4.
● Przed etapem finałowym każdy zespół przygotowuje prezentację multimedialną nt. „Mein Blick auf
Deutschland”. Prezentację należy przesłać do organizatorów do końca lutego 2018 r. Praca zostanie
oceniona, a punkty dodane do ogólnej klasyfikacji w trakcie finału konkursu. Prezentacja zgłoszona
do konkursu powinna być wykonana w języku niemieckim w programie Power Point i zapisana
w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie. W prezentacji powinny być
zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.
Kryteria oceny prezentacji;
● twórcze i oryginalne ujęcie tematu,
● rzetelność informacji i wartość merytoryczna,
● poprawność językowa,
● grafika i estetyka pracy.
6.
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa
w konkursie, a nauczyciele podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.
Serdecznie zapraszamy!
Anna Łachowska
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Joanna Mazurek
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