
Zespół Szkół w Gromniku i PSNJN – Oddział Tarnów zapraszają 

do udziału 

w XVIII Gminnym Konkursie Języka Niemieckiego  

pod hasłem „Deutsch ist mein Hobby”. 

 

        Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą  

        na adres mailowy Anety Styrkowiec: astyrkowiec@gmail.com  

        lub faxem (nr 14 6514233) najpóźniej do 20 marca 2020 r. . 

        Oświadczenia zgody należy dostarczyć na konkurs. 

 Szczegółowych informacji udziela mgr Aneta Styrkowiec     

(tel.:797480778) - nauczycielka języka niemieckiego w Zespole 

Szkół w Gromniku. 

        Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia i oświadczenie 

zgody są zamieszczone na stronie internetowej szkoły: 

www.zs.gromnik.pl 
        Planowany termin konkursu: 03. 04. 2020r., godz. 11:00 

 w budynku Zespołu Szkół w Gromniku. 

        Planowany rozdania nagród : 23. 04. 2020r., godz. 11:30 
 w budynku Zespołu Szkół w Gromniku. 

        

Cele konkursu: 

 

1. Motywowanie uczniów do uczenia się języka 

niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej  

i systematycznej pracy. 

2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych 

młodzieży. 

3. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć 

językowych zalecanych przez Radę Europy. 

4. Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru 

językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie. 

5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec 

innych narodów, ich kultury i języka. 

6. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. 

7. Integracja środowisk szkolnych w granicach gminy.   

 XVIII GMINNY 

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

„Deutsch ist mein Hobby” 

 

 

 
 

„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts 

 von seiner eigenen“ 
Johann Wolfgang von Goethe 

    Organizator: 

    

   Zespół Szkół w Gromniku, PSNJN – Oddział Tarnów 

   Termin pisania testu: 03. 04. 2020 r., godz. 11:00  

   Wręczenie nagród i wyróżnień: 23. 04. 2020 r., godz. 11:30 

   Miejsce: budynek  Zespołu Szkół w Gromniku, ul. Witosa 4 



 

 

 

Regulamin konkursu: 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klasy VII i VIII 

szkół podstawowych z terenu Gminy Gromnik. 

2. Reprezentantów do konkursu na szczeblu gminnym należy 

zgłosić w terminie do 20 marca 2020 r. 

3. Nie ogranicza się liczby uczestników z każdej klasy. 

4. Na poziomie każdej klasy przewidziany jest oddzielny test. 

5. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej 

i będzie obejmował :  
 

 

Klasa  VII  

 zakres tematyczny:  rodzina, przyjaciele, szkoła, , 

zainteresowania,  miesiące i pory roku,  przebieg dnia, jedzenie; 

 zakres gramatyczny: rzeczowniki , przeczenie kein i zaimki  

dzierżawcze w mianowniku i bierniku, odmiana czasowników 

nieregularnych i rozdzielnie złożonych, szyk zdania, układanie 

pytań; 

 podstawowe zagadnienia krajoznawcze i kulturoznawcze 

dotyczące Niemiec ( po niemiecku).  

 

 

Klasa  VIII  

 zakres tematyczny: sport, pogoda, zdrowie, mieszkanie, święta  

i uroczystości; 

 zakres gramatyczny: czas przeszły Perfekt, liczebniki 

porządkowe, deklinacja rzeczownika, stopniowanie 

przymiotników i przysłówków,  przyimki lokalne, spójniki zdań 

współrzędnie złożonych; 

 zagadnienia krajoznawcze i kulturoznawcze – Austria. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Czas pisania testu wynosi 60 minut. 

 

1. Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać 

korektora. 

2. Nie wolno korzystać ze słowników lub innych pomocy 

naukowych. 

3. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

4. Prace konkursowe będą do wglądu dla uczestników 

konkursu lub nauczycieli przygotowujących uczniów dn. 

22. 04. 2020 r., od godz. 11:30  do 12:00 u przewodniczącej 

jury  (sala 44). 

5. Laureaci konkursu z poszczególnych grup wiekowych 

otrzymają dyplomy i nagrody  ufundowane przez  Wójta 

Gminy Gromnik i Instytut Goethego w Krakowie. 

6. Koszty przejazdu na konkurs pokrywają szkoły delegujące 

uczniów i opiekunów. 

7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania. 

 

Literatura: Meine Deutschtour  (Nowa Era),  Aha! neu (WSiP), 

Und so weiter (PWN),  , Kompass  (PWN), Magnet  ( LektorKlett),  

Magnet  smart ( LektorKlett), 500 Gramm Grammatik (PWN) , 

Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, 

Grammatik für dich (WSiP). 



 


