Regulamin Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego
dla gimnazjów z powiatu grodziskiego
Założenia ogólne:
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum Społeczne MTE w Milanówku,
ul. Brzozowa 1
05-822 Milanówek
Celem konkursu jest :
- zainteresowanie młodzieży szkół gimnazjalnych językiem niemieckim,
- nawiązanie dialogu z kulturą krajów niemieckojęzycznych,
- poznanie obyczajów i zwyczajów charakterystycznych dla tych krajów,
- rozwijanie umiejętności językowych, w szczególności umiejętności wypowiadania się na
wybrany temat.
- motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych
- integracja szkół powiatu grodziskiego
Organizacja konkursu z j. niemieckiego
Konkurs składa się z dwóch etapów. Uczestnicy konkursu otrzymują stosowne dyplomy. Za zajęcie
trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe.
Ustala się następujące etapy konkursu:

Etap Szkolny (26.02.2016r.). Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać drogą mailową lub faxem.
Etap Finałowy (25.05.2016 r.)

Etap pierwszy to etap szkolny, który polega na rozwiązaniu pisemnego testu jednokrotnego
wyboru w ciągu 45 minut. Na test składa się 40 zadań. Szkoły biorące udział w konkursie
zobowiązane są do przeprowadzenia etapu szkolnego na terenie swoich placówek w wyznaczonym
czasie i z zachowaniem obowiązującej formy i warunków.
Oryginał testu z kluczem rozwiązań zostanie przesłany do szkół biorących udział w konkursie.

Szkoły we własnym zakresie zapewniają odpowiednią ilość kopii testu. Rozpoczęcie etapu
szkolnego we wszystkich szkołach wyznacza się na tą samą godzinę. Uczniom należy zapewnić
warunki do samodzielnej pracy. W czasie konkursu nie można korzystać ze słowników,
leksykonów ani żadnych innych pomocy dydaktycznych. Każdy uczestnik indywidualnie
rozwiązuje test, odpowiedzi przenosi na załączoną kartę odpowiedzi. Testy sprawdzane są przez
osoby prowadzące konkurs w danej szkole.
Do etapu finałowego przechodzą osoby z trzema najlepszymi wynikami, w przypadkach spornych
(np. uzyskanie tej samej liczby punktów przez kilku uczestników) należy przeprowadzić
„dogrywkę” we własnym zakresie. Listę osób które przeszły do drugiego etapu prosimy przesłać
do Organizatorów w ciągu dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia etapu szkolnego.
Etap drugi to etap finałowy. Do etapu finałowego przechodzą osoby, które uzyskały trzy najlepsze
wyniki w danej szkole. Etap drugi odbywa się na terenie szkoły Gimnazjum Społecznego MTE w
Milanówku, ul. Brzozowa 1.
Etap finałowy polega na sprawdzeniu umiejętności swobodnego reagowania językowego w języku
niemieckim oraz szeroko rozumianej wiedzy o krajach DACHL. Sprawdzana jest także
umiejętność poprawnego pisania.
Struktura etapu finałowego:
CZĘŚĆ USTNA
- rozpoznawanie ze zdjęć elementów kultury krajów DACHL z szeroko rozumianego zakresu:
geografia fizyczna, administracja, zabytki i znane miejsca, historia, zwyczaje i obyczaje
świąteczne, kulinaria, elementy struktury miejskiej, osoby ze świata kultury i polityki, historia,
elementy z zakresu tematycznego obowiązującego na konkursie,
CZĘŚĆ PISEMNA
- słuchanie ze zrozumieniem,
- pytania otwarte o tzw. landeskunde,
- rozpoznawanie kompozytorów po usłyszeniu fragmentu utworu muzycznego,
- dyktando,

SZYBKIE REAGOWANIE
- reakcje językowe.
Etap finałowy ma formę otwartą, przeprowadzany jest w obecności wszystkich uczestników i
opiekunów na sali gimnastycznej. Uczestnicy oceniani są na bieżąco na załączonych arkuszach
oceny.
Po zakończeniu wszystkich zadań zostają ogłoszone wyniki i wręczone dyplomy i nagrody
laureatom konkursu.
Laureatem konkursu zostają osoby z trzema najwyższymi wynikami, będącymi sumą punktów
uzyskanych w Etapie Szkolnym i Etapie Finałowym. W razie remisu, zostanie rozegrana runda
zadań językowych „do pierwszego błędu”.
Do Komisji Konkursowej zapraszamy nauczycieli prowadzących konkurs w swoich szkołach.
Protokoły z obrad Komisji i protokoły wyników będą przechowywane u Organizatora konkursu.

Zakres wiedzy i umiejętności
Konkurs obejmuje program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum. Szczegółowe informacje
w załączniku.
Literatura zalecana uczestnikom konkursu.
Podręczniki do nauki języka niemieckiego zatwierdzone przez MEN do nauczania w gimnazjum, w
klasach 1-3.
Podręczniki do landeskunde, przewodniki turystyczne.
Strony internetowe instytutów językowych oraz inne, grafiki w google.

