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REGULAMIN KONKURSU 

1. ORGANIZATORZY KONKURSU:  

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowany przez dyrektora Instytutu 

Germanistyki, prof. dr hab. Roberta Małeckiego 

oraz 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie reprezentowane przez dyrektor 

IV LO im. Adama Mickiewicza, mgr Marzennę Zaworską. 

 

2. PARTNERZY KONKURSU: 

Wydawnictwo Nowa Era Sp. z. o.o. 

 

3. UCZESTNICY KONKURSU:   

Uczniowie mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczą sie języka niemieckiego na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym.
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4. CELE KONKURSU: 

 rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim, 

 podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu realioznawstwa krajów niemieckiego obszaru 

językowego, 

 kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka, 

 budowanie poczucia wspólnoty i prawdziwej integracji w obrębie Unii Europejskiej, 

 integracja młodzieży, 

 rozwijanie kompetencji lingwistycznej i interkulturowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

5. PRZEBIEG KONKURSU:  

Konkurs obejmuje trzy etapy, które odbywają się w języku niemieckim.  

I ETAP 

Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymają od organizatora test, który przewidziany jest na 1 

godz. lekcyjną – 45 minut. Test zawiera 25 pytań zamkniętych. Spośród czterech odpowiedzi tylko 

jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać jeden punkt, tj. za 

prawidłowe rozwiązanie wszystkich 25 poleceń można otrzymać maksymalnie 25 punktów. 

                                                           
1 Preferowany poziom biegłości językowej A2 w skali ESOKJ 
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Uczniowie z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu. Do II i 

ewentualnie III etapu zakwalifikowani będą uczniowie, którzy uzyskają nie mniej niż 75% liczby 

punktów zdobytych przez ucznia z najwyższą punktacją. Prace konkursowe po I etapie będą 

weryfikowane przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Konkursowej. 

Po zakończeniu I etapu prace uczniów należy przesłać pocztą (priorytet) na adres 

organizatora:  

IV Liceum Ogólnokształcące im A. Mickiewicza 

ul. Saska 59 

03–914 Warszawa 

Prace zostaną sprawdzone przez nauczycieli języka niemieckiego IV Liceum 

Ogólnokształcącego. 

Na podstawie uzyskanych wyników zostaną wyłonione zespoły (od 3 do 5 uczniów), 

reprezentujące daną szkołę w kolejnych etapach konkursu. Każda ze szkół zostanie poinformowana 

o wynikach konkursu i składzie zespołów reprezentacyjnych. 

Terminy I etapu: 

do 13.12. 2016 r. zgłoszenie szkół do konkursu na jeden z adresów koordynatorów konkursu: 

Elżbieta Kowalczyk   elaczekaj@poczta.onet.pl 

Anita Walczak-Wiśniewska  anitwawi@gmail.com  

15.12. 2016 r.  test w szkołach 

do 19.12. 2016 r. odesłanie prac na adres organizatora (liczy się data stempla pocztowego) 

 

II ETAP  

II etap konkursu zostanie przeprowadzony zostanie w formie turnieju w siedzibie organizatora: 

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

ul. Dobra 55 

00–312 Warszawa 

Rywalizację zespołową oceniać będzie jury, w skład którego wejdą nauczyciele IV Liceum 

Ogólnokształcącego i pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Germanistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz przedstawiciel Wydawnictwa Nowa Era.  

Termin II etapu: 8.02. 2017 r. godz. 11.00 

 

III ETAP  

III etap konkursu zostanie przeprowadzony jako druga część etapu II w siedzibie organizatora 

konkursu: 
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IV Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza 

ul. Saska 59 

03–914 Warszawa 

Rywalizację zespołową oceniać będzie jury, w skład którego wejdą samodzielni pracownicy 

naukowo-dydaktyczni Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciele IV 

Liceum Ogólnokształcącego oraz przedstawiciel Wydawnictwa Nowa Era. 

Za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce zespoły otrzymają atrakcyjne nagrody i 

wyróżnienia. Nauczyciele i opiekunowie młodzieży uczestniczącej w II i III etapie otrzymają 

dyplomy.  

Termin III etapu: 6.04. 2017 r. godz. 11.00 

 

6. ZAKRES TEMATYCZNY: 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia realioznawcze krajów niemieckiego 

obszaru językowego: 

1. Podstawowe dane geopolityczne: miasta, rzeki, jeziora, pasma górskie etc.; ustrój, struktura 

państwa, system partyjny 

2. Szkoła (w tym struktura systemu szkolnictwa) 

3. Społeczeństwo i środowisko 

4. Sławni ludzie, osobistości, nobliści itp. 

5. Kultura: sztuka (malarstwo, architektura), muzyka, kino i teatr 

6. Tradycje i obyczaje, święta, dni wolne, ferie itp. 

7. Ważniejsze wydarzenia historyczne 

8. Kuchnia 

9. Media 

10. Technika i nauka (w tym wynalazki) 

11. Życie codzienne – aspekty interkulturowe 

 

Bibliografia  

 obligatoryjna: 

 Bęza, Stanisław: Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder. WSiP, 2004. 

 Tatsachen über Deutschland. Societäts-Verlag, 2010. 

 Wachowska, Halina: Feste und Bräuche der DACHL-Länder. Święta i zwyczaje w krajach 

niemieckojęzycznych. Wydawnictwo Szkolne PWN, 2012. 
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 http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ 

 polecana: 

 Faigle, Iris: Rundum Einblicke in die deutschsprachige Kultur. LektorKlett, 2006. 

 Książek-Kempa, Ewa, Wieszczyńska, Ewa: Rund um das Schuljahr. Materiały dodatkowe 

do nauki języka niemieckiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. LektorKlett, 2006. 

 Wachowska, Halina: Erfindungen aus den DACHL-Ländern.  Wydawnictwo Szkolne PWN, 

2010. 

 http://vaduz.pl/ 

 http://www.austria.info/pl/o-austrii 

 http://www.mojaszwajcaria.pl/kraj.php 

 http://www.niemcy-turystyka.pl/PLK/informacje_ogolne/liczby_fakty.htm 

 

 


