
 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, dnia 21.09.2017 r. 

 

I POWIATOWE  MISTRZOSTWA JEZYKOWE 

W KATEGORII JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
dla uczniów klas IV-VII 
szkół podstawowych 

                                     „PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA” 
7 lutego  2018 r. godz. 10.00 – 11.30  PCEiK w Oleśnicy 

 

Organizator:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

Pani Marta Richter-Lesicka - konsultant ds. edukacji języka angielskiego i niemieckiego  

Regulamin 

1. Czas i miejsce konkursu: 7 lutego  2018 r.  godz. 10.00 – 11.30 w Powiatowym Centrum Edukacji 

i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56 

2. Termin zgłoszeń: do 12 stycznia 2018 r. 

3. Cele konkursu oraz warunki uczestnictwa: 

4. Celem konkursu jest rozwijane umiejętności lingwistycznych oraz kształtowanie motywacji do nauki 

języka niemieckiego. 

5. Do konkursu mogą przystąpić szkoły podstawowe z Oleśnicy i powiatu oleśnickiego 

6. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VII. 

7. Szkoła może zgłosić do konkursu 2 uczestników.  

8. Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie. 

9. Do etapu powiatowego konkursu uczniowie kwalifikowani są przez nauczyciela języka niemieckiego 

danej szkoły. 

10. W trakcie konkursu uczniowie rozwiązują test sprawdzający kluczowe umiejętności językowe           

z zakresu słuchania, czytania, pisania oraz wiadomości z  zakresu gramatyki, leksyki i wiedzy           

o krajach niemieckojęzycznych. 

11. Zadania testowe przygotowane są w oparciu o jeden wybrany temat z katalogu działów 

tematycznych na poziomie biegłości językowej A1.  

12. Temat obowiązujący w roku szkolnym 2017/18- „PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA”. 

13. Jury  

a. Nad przebiegiem konkursu czuwa powołana przez Dyrektora PCEiK komisja, której 

zadaniem jest wyłonienie zwycięzców konkursu. 

b. W skład komisji wchodzą nauczyciele języka niemieckiego. Nad całością pracy komisji 

czuwa przedstawiciel PCEiK w Oleśnicy. 

c. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie www.pceik.pl  

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 
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14. Uwagi 

a. Zagadnienia konkursowe oparte są na założeniach programu nauczania języka niemieckiego 

w kl. IV-VII. Test zawiera zadania dotyczące znajomości zasad gramatyki, związków 

frazeologicznych, słownictwa, jak również pytania sprawdzające stopień rozumienia tekstu 

czytanego i słuchanego. Istotną część konkursu stanowią zagadnienia dotyczące geografii, 

historii i kultury krajów niemieckojęzycznych. 

b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania. 

c. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Pani Marta Richter-Lesicka                     

e -mail:  mrichter@pceik.pl . 

 

 

15. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

            Podręczniki do nauki języka niemieckiego dla klas IV – VI z następujących serii 

- “Und so weiter”, Lucyna Zastąpiło, Ewa Krawczyk, Wydawnictwo Szkolne PWN 

- “Wir neu”, Giorgo Motta, Lektorklett 

- “Wir smart”,  Aleksandra Kubicka, Ewa Wieszczeczyńska, Lektorklett 

- “ Der, die, das neu” Marta Kozubska, Lucyna Zastąpiło, Wydawnictwo Szkolne PWN  

- “Mach mit!” Halina Wachowska, Mieczysława Masterniak, Wydawnictwo Szkolne PWN 

 

16. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 7 czerwca 2018 r.  

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2018  

 

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

b. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.  

c. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin 

powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa 

metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

d. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

e. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926     

z późn. zm.) 
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