
                                                                                                                            

 

 

Oleśnica, 16.09.2020 r. 

PCEiK.MDK.4390.8.2020 
 

  

VI POWIATOWY  KONKURS  JĘZYKA NIEMIECKIEGO  
dla uczniów klas IV-VIII  szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

03.02.2021 r. 
 

 

Organizator: 
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56 

Autorka zadań konkursowych – Marta Richter-Lesicka - konsultant ds. języków obcych w PCEiK 

  

1. Czas i miejsce konkursu: 
3 lutego 2021 r.  Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56 

- godz. 9.00 -10.00 szkoły podstawowe klasy IV-VIII 

- godz. 12.00-13.00 szkoły ponadpodstawowe. 

 

2. Cele konkursu oraz warunki uczestnictwa: 

a. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności lingwistycznych oraz kształtowanie motywacji  

do nauki języka niemieckiego. 

b. Do konkursu mogą przystąpić szkoły podstawowe i ponadpodstawowe powiatu oleśnickiego. 

c. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII. 

d. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników. 

e. Uczniowie do etapu powiatowego konkursu kwalifikowani są przez nauczyciela języka 

niemieckiego danej szkoły. 

 

3. Ocena / jury / nagrody: 

a. Nad przebiegiem konkursu czuwa powołana przez organizatorów 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. Każdy uczestnik oceniany będzie indywidualnie. 

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

e. Nagrody zwycięzcom wręczone zostaną w terminie podanym przez organizatora. 

  

4. Postanowienia końcowe 

a. Zgłoszenia na kartach uczestnika należy przesłać  e-mailem do dnia 15 stycznia 2021 r.  

na adres: pceik@pceik.pl   

b. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu. 

 

5. Uwagi 

● Zagadnienia konkursowe oparte są na założeniach podstawy programowej języka niemieckiego 

w klasach IV-VIII i szkół ponadpodstawowych. 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. 
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6. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:  

a. Szkoła podstawowa: 

- Repetytorium Ósmoklasisty z języka niemieckiego, min.: wyd. Lektorklett. 

- Podręczniki z języka niemieckiego dla szkoły podstawowej kl. IV-VIII i VII-VIII: min. wyd. 

Nowa Era, WSIP, Lektorklett. 

- Materiały online: 

https://www.deutsch-to-go.de/lernen/hoertexte-einfach/    

https://www.lingonetz.de/kids/hoeren-lesen 

 

b.  Szkoła ponadpodstawowa: 

- Repetytorium maturalne z języka niemieckiego: Nowa Era, Pearson. 

- Podręczniki z języka niemieckiego dla szkoły ponadpodstawowej: min.: wyd. Nowa Era, WSIP, 

Lektorklett. 

- Materiały online: 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema 

https://www.deutsch-to-go.de/lernen/hoertexte-mittel/ 

 

 

7. Postanowienia końcowe 

a. Zasady regulujące  przebieg konkursu określają również następujące procedury dostępne              

na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ 

procedury i regulaminy : 

- Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy. 

- Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym   

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.  

b. Osoby łamiące określone w niniejszym regulaminie zasady i procedury zostaną wykluczone           

z udziału  w wyżej wspomnianym konkursie.  

 

8. Załączniki: 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem 

na adres: pceik@pceik.pl) 

- zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany mailem na adres: 

pceik@pceik.pl) 

- karta zgłoszeniowa. 
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