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Przedmiotowy Regulamin

XVII Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego 

dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów 

gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu  województwa 

świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019

Rozdział 1.

 Informacje ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania i umiejętności dotyczące 

organizacji XVII Wojewódzkiego z Języka Niemieckiego dla uczniów klas trzecich 

gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego 

typu województwa świętokrzyskiego zgodnie z Rozdziałami 5. i 6. Regulaminu Ogólnego 

Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa 

świętokrzyskiego, klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych 

prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 

2018/2019 opublikowanego na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach: Regulamin 

ogólny.

2.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Konkursie – rozumie się przez to 

XVII Wojewódzki z Języka Niemieckiego dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas 

trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa 

świętokrzyskiego.

Rozdział 2.

Cele konkursu

1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów, ciekawości poznawczej 

i twórczego działania uczniów w dziedzinie języka niemieckiego i kultury krajów 

niemieckojęzycznych.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz sprawności językowych w zakresie języka 

niemieckiego.

3. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2018/09/regulamin-ogolny-konkursow-przedmiotowych-2018_2019.pdf
https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2018/09/regulamin-ogolny-konkursow-przedmiotowych-2018_2019.pdf
https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2018/09/regulamin-ogolny-konkursow-przedmiotowych-2018_2019.pdf
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4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

5. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy 

z uczniem uzdolnionym językowo.

Rozdział 3.

Organizacja konkursu

1. Czas trwania poszczególnych etapów konkursu:

a. Etap I – szkolny: 45 minut

Etap ten obejmuje test sprawdzający znajomość słownictwa i struktur gramatycznych 

oraz umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem. Zadania zamknięte i otwarte.

b. Etap II – powiatowy: 60 minut

Etap ten obejmuje test online sprawdzający znajomość słownictwa i struktur 

gramatycznych, wiedzę z zakresu realioznawstwa krajów niemieckiego obszaru 

językowego oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Zadania zamknięte. 

c. Etap III – wojewódzki: część pisemna: 90 minut, część ustna: około 10 minut

Etap III odbywa się pod nadzorem Wojewódzkiej Komisji Przedmiotowej. Część pisemna 

obejmuje test sprawdzający umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność czytania ze 

zrozumieniem, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, wiedzę z zakresu 

geografii i kultury krajów niemieckojęzycznych, znajomość treści tekstu literackiego, 

umiejętność budowania zdań i tekstów. Zadania zamknięte i otwarte.

Część ustna obejmuje zadania sprawdzające sprawność mówienia (zakres tematyczny 

zgodny z podstawą programową). Podczas części ustnej uczestnicy konkursu zmierzą się 

z następującymi rodzajami zadań: Autoprezentacja (ok. 2 min., zadanie sprawdza 

umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, poprawność leksykalną, 

gramatyczną i fonetyczną); Wypowiedź stymulowana treścią wylosowanego obrazka 

(ok. 4 min, opis i krótka interpretacja treści, zadanie sprawdza bogactwo leksykalne oraz 

poprawność gramatyczną i fonetyczną); Wypowiedź z elementami dyskusji na  

wylosowany temat (ok. 4 min, zadanie sprawdza bogactwo językowe, umiejętność 

argumentowania, atrakcyjność wypowiedzi – poprawność leksykalną, gramatyczną i 

fonetyczną, spójność i logiczność). 
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Uwaga: Wypowiedź nie może być referatem. Temat jest punktem wyjścia do krótkiej 

rozmowy z członkiem komisji konkursowej

Nie ma możliwości odwołania się od wyników części ustnej Konkursu.

2. Do części ustnej etapu wojewódzkiego przystępują wszyscy uczniowie zakwalifikowani do 

tego etapu.

3. Na każdym etapie Konkursu zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się konkurs 

wszelkich pomocy, w tym: tablic gramatycznych, słowników, podręczników, książek oraz 

środków łączności (np. telefonów komórkowych).

4. Na każdym etapie Konkursu uczniowie mogą korzystać z brudnopisów przygotowanych 

przez przewodniczącego Komisji Konkursowej. Po zakończeniu pracy  z arkuszem zadań 

brudnopis zostaje zwrócony do Komisji Konkursowej i nie podlega sprawdzeniu.

5. Ostateczny wynik każdego z uczestników Konkursu ustala się przez zsumowanie liczby 

punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych i ustnych III etapu, przy czym maksymalna 

ilość punktów możliwych do zdobycia z części pisemnej wynosi 70%, pozostałe 30% 

punktów uczestnik może zdobyć w części ustnej. 

Rozdział 4.

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na poszczególnych etapach konkursu

1.Wymagana wiedza i umiejętności uczestników Konkursu określone są w podstawie 

programowej przedmiotu język obcy nowożytny dla trzeciego etapu edukacyjnego na 

poziomie III.1, zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 

sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 poz. 977 ze zm.).

2.Wiedza i umiejętności wymagane na trzecim etapie Konkursu wykraczają poza 

podstawę programową. 

3. Etap I – szkolny

3.1. Wymagana jest znajomość środków leksykalnych w zakresie następujących 

tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, 

zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i 
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technika, świat przyrody, życie społeczne, elementy wiedzy o krajach 

niemieckiego obszaru językowego.

3.2.  Wymagana jest znajomość struktur gramatycznych umożliwiających rozumienie 

wypowiedzi pisemnych oraz reagowanie na wypowiedzi:

Rodzajnik: określony, nieokreślony, użycie rzeczownika bez rodzajnika, przeczenie 

kein;

Rzeczownik: tworzenie liczby mnogiej, odmiana;

Zaimek: osobowy, nieosobowy es,  zwrotny, dzierżawczy, wskazujący, pytający – 

użycie, odmiana, 

Przymiotnik: stopniowanie;

Liczebnik: główny, porządkowy, mnożny i nieokreślony, ułamki, podstawowe 

działania matematyczne ;

Przysłówek: zaimkowy wo-, da- w pytaniu i odpowiedzi, stopniowanie, przysłówki 

czasu i miejsca; 

Przyimek: łączący się z celownikiem lub/ i z biernikiem;

Czasownik: czasowniki regularne, nieregularne, modalne, rozdzielnie i 

nierozdzielnie złożone, zwrotne, formy czasowe Präsens, Präteritum i Perfekt, 

tryb rozkazujący;

Składnia:  zdania pojedyncze oznajmujące, pytające i rozkazujące, szyk wyrazów 

prosty i przestawny, przeczenia nein i nicht, zdania złożone współrzędnie ze 

spójnikami aber, denn, oder, und, sondern, sonst, also, trotzdem.

3.3. Wymagana jest umiejętność czytania tekstów w języku niemieckim ze 

zrozumieniem.

3.4. Wymagana jest umiejętność reagowania językowego na wypowiedzi w języku 

niemieckim. 

4. Etap II - rejonowy

4.1    Obowiązują wymagania z I etapu , a ponadto:

4.2    Wymagana jest znajomość struktur gramatycznych:

Rzeczownik: rzeczownik po określeniu miary i wagi, rzeczowniki zdrobniałe, 

rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajów i części świata;
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Zaimek: nieokreślony;

Przymiotnik: rekcja najczęściej używanych przymiotników;

Czasownik: Forma czasowa Futur I, czasownik lassen, bezokolicznik z zu i bez 

zu,  tryb warunkowy, rekcja najczęściej używanych czasowników;

Składnia: zdania złożone ze spójnikami aber, und, oder, denn, sondern, 

deshalb, deswegen, sonst, also, trotzdem, obwohl, dass, ob, weil, wenn;

4.3    Wymagana jest znajomość podstawowych informacji z zakresu   

realioznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego.

5 Etap III – wojewódzki

5.I. Część pisemna:

      5.I.1  Obowiązują wymagania z I i II etapu, a ponadto:

5.I.2 Wymagana jest znajomość struktur gramatycznych: 

Zaimek: zaimek względny;

Przymiotnik: rekcja przymiotników, odmiana po rodzajniku określonym, 

nieokreślonym, bez rodzajnika, po przeczeniu kein i po zaimku dzierżawczym;

Partykuła: znajomość partykuł besonders, sogar, etwa, ziemlich, doch;

Przyimek: łączący się z dopełniaczem;

Czasownik: tryb przypuszczający Konjunktiv II, rekcja czasowników;

Składnia: Zdania warunkowe rzeczywiste, zdania okolicznikowe czasu, zdania 

okolicznikowe celu, zdania porównawcze, zdania przydawkowe, zdania 

wyrażające przypuszczenie, życzenie lub uprzejmą prośbę w trybie 

przypuszczającym.

5.I.3  Znajomość struktur leksykalnych:

Wymagana jest znajomość najczęściej używanych zwrotów idiomatycznych 

oraz przysłów.

5.I.4  Wymagana jest znajomość informacji z  zakresu realioznawstwa i kulturoznawstwa 

           krajów niemieckiego obszaru językowego oraz Polski.

         5.I.5 Wymagana jest znajomość tekstu literackiego: Volker Borbein i Marie-Claire 

                  Lohéac-Wieders, Der Mond war Zeuge, Cornelsen Verlag 2009.

         5.I.6 Wymagana jest umiejętność rozumienia tekstu słuchanego języku niemieckim.

         5.I.7 Wymagana jest umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej w języku 
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                  niemieckim (e-mail, wpis na blogu, list prywatny).

5.II. Część ustna: 

Wymagana jest sprawność mówienia w języku niemieckim (zakres tematyczny zgodny 

z podstawą programową).  

Rozdział 5.

Wykaz literatury obowiązującej uczestników

1. Podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń do języka niemieckiego dla klas I – III gimnazjum 

dopuszczone do użytku szkolnego (każdy uczestnik korzysta z podręcznika, którego używa 

na lekcji języka niemieckiego w swojej szkole).

2. Bęza S.,  Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, Wydawnictwa Szkolne 

i Pedagogiczne, Warszawa 2004

3. Bęza S., Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących, Wydawnictwo Szkolne 

PWN, Warszawa 2002

4. Ptak M., Gramatyka języka niemieckiego dla gimnazjów, Wydawnictwo Szkolne PWN, 

Warszawa 2014

5. Volker Borbein i Marie-Claire Lohéac-Wieders, Der Mond war Zeuge, Cornelsen Verlag 

2009

Rozdział 6.

Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla nauczycieli

1. Schumann J., Leichte Tests, Max Hueber Verlag, Ismaning 2002

2. Jarząbek A., Koper D., Gimnazjalne ABC. Egzamin z języka niemieckiego,  Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 2008

3.    Fischer-Mitziviris A., Janke- Papanikolaou S., So geht’s. Fertigkeitstraining Grundstufe     

Deutsch,Lektor Klett, Poznań 2003

4. Wachowska H., Sagen und Legenden der DACH-Länder. Podania I legendy krajów 

niemieckojęzycznych, Wydawnitwo Szkolne PWN, Warszawa 2009

5. Wachowska H., Feste und Bräuche der DACH-Länder. Święta i zwyczaje w krajach 

niemieckojęzycznych. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2010
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