
REGULAMIN KONKURSU  

„KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE BEZ TAJEMNIC” 

 

CELE KONKURSU: 

 

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim oraz kulturą krajów 

niemieckojęzycznych. 

2. Rozwijanie kompetencji językowych. 

3. Wspieranie uczniów w samodzielnym poszerzaniu kompetencji językowych. 

4. Motywowanie uczniów do nabywania swojej wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. 

5. Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji. 

6. Zachęcanie uczniów do poznawania kultury, polityki, geografii i historii państw 

niemieckiego obszaru językowego. 

7. Integracja uczniów województwa zachodniopomorskiego interesujących się nauką 

języka niemieckiego. 

8. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z 

uczniem zdolnym lub zmotywowanym do nauki języka niemieckiego. 

 

 

ZASADY KONKURSU: 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. 

2. Uczeń rozwiązuje test z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Zagadnienia konkursu 

stanowi załącznik nr 2.  

3. Konkurs odbędzie się w języku polskim i niemieckim (podstawowe słownictwo z 

zakresu geografii, kultury, historii i polityki). 

4. Konkurs obejmuje jeden etap – forma pisemna – 90 minut. 

5. Zwycięzcy  trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

WYNIKI KONKURSU: 

 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w okresie do 5 listopada 2021. Rozdanie nagród i 

dyplomów odbędzie się 8,9.11.2021 w ZS nr 8 po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu się z nauczycielem.  

 

 

 
 



KONTAKT: 

Organizator konkursu:  

ZS nr 8  

ul. 3 Maja 1a 

70-214 Szczecin 

Tel. 91 433 72 40 

fax. +48 (91) 43 43 721 

sekretariat@zs8.szczecin.pl 

Organizatorki – nauczycielki j. niemieckiego 

Olimpia Bednarczyk  

Marta Koguciuk 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSZĘ PRZESŁAC DO 15.10.2021 NA ADRES SZKOŁY LUB NA 

FAX. 

ZAŁĄCZNIKI 

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

2. ZAGADNIENIA TEMATYCZNE 
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  ZAŁ. 1 

 

 

ZS nr 8                                                                                                       Szczecin, data………………………. 

ul. 3 Maja 1a 

70-214 Szczecin 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwisko i imię ucznia: …………………………………………………………………………………………… 

Klasa :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko i imię nauczyciela j. niemieckiego: …………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………………………………. 

Dane do kontaktu:  

 E- Mail ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

ZS nr 8                                                                                                       Szczecin, data………………………. 

ul. 3 Maja 1a 

70-214 Szczecin 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwisko i imię ucznia: …………………………………………………………………………………………… 

Klasa :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko i imię nauczyciela j. niemieckiego: …………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………………………………. 

Dane do kontaktu:  

 E- Mail ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………… 

 



   ZAŁ. 2 

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE 
,,Kraje niemieckojęzyczne bez tajemnic" 

 
zadania konkursowe dotyczą 4 państw (Niemcy, Austria Szwajcaria, Lichtenstein) i obejmują 

następujące zagadnienia: 

 

-powierzchnia państw i państwa sąsiadujące 

-stolice państw/ większe miasta 

-landy i ich stolice 

-flagi/ godło 

-ludność 

-jednostka monetarna 

-ustrój/partie polityczne w Niemczech/prezydenci, kanclerze 

-języki urzędowe 

-geografia: rzeki/ jeziora i góry/ wyspy niemieckie  

-marki samochodów/kody samochodowe 

-kilka najważniejszych  wydarzeń historycznych (data zjednoczenia Niemiec, zburzenie Muru 

Berlińskiego, ...) 

-najsłynniejsi ludzie (kompozytorzy, laureaci nagrody Nobla ...) 

-niemieckie zespoły muzyczne 

-tradycyjna kuchnia 

-zwyczaje 

-parki rozrywki w Niemczech 

-ciekawostki 
 

 

 

 


