
 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Języka 

Niemieckiego „Meine ersten Schritte in Deutsch” 
 

§1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Królewej Jadwigi w Toruniu.  

 

§2. Cele Konkursu: 

1 . Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego. 

2. Zapewnienie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we 

współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły. 

3. Rozwijanie zdolności językowych.  

4. Podniesienie samooceny uczniów. 

 

§3. Uczestnictwo w Konkursie: 

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów klas pierwszych w II Liceum Ogólnokształcącym. 

2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić pani Monice Zielke za pośrednictwem platformy Microsoft 

Teams w terminie do 2.06.2020. 

3. Informacje o Konkursie będą podane na stronie internetowej szkoły. 

 

§4. Termin Konkursu: 

Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2020 r. w godzinach od 9:00 do 10:30. Forma konkursu jest zdalna – 

uczniowie rozwiązują testy poprzez otwarcie linku przesłanego w danym czasie przez nauczycielkę. 

 

§ 5. Forma Konkursu: 

1. Konkurs składa się z 25 pytań otwartych i zamkniętych.  Czas trwania - 90 minut.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zorganizowania dogrywki dla osób, które zdobędą 

taką samą ilość punktów. 

3. Konkurs będzie obejmował zakres materiału zrealizowany w klasach pierwszych w tym roku 

szkolnym. 

Zagadnienia dla klas czteroletnich: słownictwo z tematów: meine Familie, Essen und Trinken, Meine 

Wohnung, Mein Tag, gramatyka: odmiana czasownika regularnego i czasowników nieregularnych, 

odmiana czasowników rozdzielnie złożonych, rodzajnik określony i nieokreślony, tworzenie liczby 



mnogiej, przeczenie „nicht” i „kein”, zaimki osobowe i dzierżawcze, przyimki, pytania rozstrzygające i 

pytania  o konkretną informację, szyk przestawny w zdaniu oznajmującym 

 

Zagadnienia dla klas trzyletnich: słownictwo z tematów: meine Familie, meine Schule, Mein Hobby, 

Mein Tag, gramatyka: odmiana czasownika regularnego i czasowników nieregularnych, odmiana 

czasowników rozdzielnie złożonych, odmiana czasownikó zwrotnych, czasowniki modalne „mögen”, 

„möchten” i „können”, rodzajnik określony i nieokreślony, tworzenie liczby mnogiej, przeczenie „nicht” 

i „kein”, zaimki osobowe i dzierżawcze, przyimki, pytania rozstrzygające i pytania  o konkretną 

informację, szyk przestawny w zdaniu oznajmującym 

  

§ 6. Wyniki Konkursu: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w na platformie Microsoft Teams w terminie 5 dni od 

przeprowadzenia konkursu.  

Organizator poinformuje każdego uczestnika o wynikach konkursu na platformie Microsoft Teams. 

 

§ 7. Nagrody: 

2. Trzy osoby z najlepszymi wynikami – laureaci - uzyskują cząstkowe oceny celujące za aktywność z 

języka niemieckiego. 

3. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe bądź inne nagrody. 

4. Rozdanie nagród nastąpi w terminie do końca Roku Szkolnego 2019/2020. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim 

warunki uczestnictwa. 

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników. 

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma 

Komisja Konkursowa. 

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany 

zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie 

internetowej Szkoły. 


