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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH 

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH DLA KLAS VII, VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej zaprasza uczniów klas VII i VIII do udziału w międzyszkolnym 
Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych! 

 

CELE KONKURSU 

✓ Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim 
✓ Przybliżenie wiadomości z dziedziny geografii, historii i kultury krajów 

niemieckojęzycznych 
✓ Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur 
✓ Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji 
✓ Mobilizowanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych 
2. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie trzech uczestników (wypełniając kartę 

zgłoszeniową – załącznik 1) i wysyłając na adres mailowy: sitnikkatarzyna@wp.pl 
do 28.10.2021 r.  

3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu jest sprawowany przez Dyrektora 
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu 

4. Konkurs jest organizowany w formie jednoetapowego testu w języku polskim w formie 
pisemnej; przewidywany czas trwania testu wynosi 60 minut 

5. Konkurs będzie składał się z zadań zamkniętych, dotyczących zagadnień z zakresu 
geografii, historii, kultury, życia politycznego i życia codziennego w krajach 
niemieckojęzycznych. 
 

 
ZASADY KONKURSU 
 
Konkurs odbędzie się 5 listopada 2021 roku w auli Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 
 

1. Zakres konkursu obejmuje wiadomości z historii, geografii, polityki, sportu, kultury  
(filmu, muzyki, literatury) . 

2. Konkurs odbędzie się w języku polskim. 
3. Konkurs będzie obejmował jeden etap; będzie miał formę testu zamkniętego, na którego 

wypełnienie uczniowie będą mieli 60 min.  
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę. 
5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 
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6. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie 
niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników i promocją 
konkursu. 

7. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektorów 
poszczególnych szkół. 

8. W czasie trwania konkursu Organizator oraz inni nauczyciele sprawujący nadzór nad 
przebiegiem konkursu nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek 
dotyczących ich rozwiązania. 

9. Każdy uczeń pracuje samodzielnie przy oddzielnym stoliku. 
 
ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się 5 listopada 2021r. w auli  Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej  
w Kędzierzynie –Koźlu.  
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konkursu w szczególnych 
przypadkach od nich niezależnych. W takiej sytuacji uczestnicy zostaną powiadomieni 
przez Organizatorów o nowym terminie konkursu. 

2. Za organizację i przebieg konkursu odpowiadają Organizatorzy. 
3. Organizatorzy powiadamiają szkoły podstawowe o terminie i zakresie wymagań 

konkursowych drogą e-mailową. Jednocześnie, w tym samym terminie organizatorzy 
przesyłają Regulamin konkursu. 

4. W dniu konkursu uczniowie zgłaszają się najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem 
konkursu, tj. o 8.45. Jest to czas przewidziany na czynności organizacyjne. Konkurs 
przewidziany jest na 60 min, od godzony 9.00 do godziny 10.00 

5. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języka niemieckiego ŻŚŻŚ. 
6. Po napisaniu testu konkursowego, o godz. 10.00 uczestnicy będą mieli okazję poznać 

szkołę, w której przeprowadzony będzie konkurs. 
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w tym samym dniu. 
8. W wypadku, gdy  dwóch lub kilku uczniów otrzyma tę samą liczbę punktów przewidziana 

jest dogrywka w postaci kilku dodatkowych pytań, na które uczniowie z tą samą liczbą 
punktów odpowiadają pisemnie w ciągu 15 minut. 

9. Nagrodzonych zostanie trzech uczniów z najlepszymi wynikami. 
10. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy. 
11. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem decyzję rozstrzygającą 

zastrzegają sobie Organizatorzy. 
 

W razie pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres mailowy: sitnikkatarzyna@wp.pl 

 

ZAGADNIENIA KONKURSOWE  

1. Położenie na mapie Europy, kraje sąsiadujące 

2. Stolice, flagi 

3. Góry, rzeki, szczyty, jeziora, wyspy 
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4. Podział administracyjny: landy, kantony 

5. Języki i dialekty 

6. Ustrój polityczny: kanclerz, prezydent, parlament 

7. Skojarzenia i stereotypy związane z narodowościami 

8. Święta narodowe i rodzinne 

9. Typowe potrawy, sposób żywienia 

10. Muzyka i twórcy 

11. Zabytki najważniejszych miast 
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Załącznik 1:  

Karta zgłoszeniowa: 

Nazwa Szkoły: ……………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursie: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ilość uczniów, która przystąpi do konkursu (maksymalnie 3 osoby) : ……………………………………………….. 

 


