
Regulamin 

Szkolnego  Konkursu Języka Niemieckiego 

 

dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana 

w Limanowej 

  

I. Cele konkursu 

1. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego. 

2. Doskonalenie  sprawności językowych takich jak pisanie, mówienie, doskonalenie 

znajomości struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozwijanie i poszerzanie  wiedzy o 

krajach niemieckojęzycznych. 

II. Organizator 

Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego jest I Liceum Ogólnokształcące 

im. Władysława Orkana  w Limanowej 

III. Termin i forma  

3 marca 2023r. 

Konkurs będzie składał się z dwóch części: pisemnej (quiz - pytania zamknięte 45 min) oraz 

ustnej (wylosowane reakcje językowe,  np. Zamów w restauracji jajecznicę oraz kawę na 

śniadanie.). Do części ustnej zakwalifikowanych zostanie 10 osób z najlepszymi wynikami 

po części pisemnej. 

Każdy uczestnik musi w dniu konkursu posiadać przy sobie telefon komórkowy z dostępem 

do Internetu. 

 IV. Zasady zgłaszania uczestnictwa 

Zgłoszenia należy wysyłać do prof. Małgorzaty Czepiel poprzez moduł wiadomości w 

dzienniku elektronicznym, podając swoje imię, nazwisko oraz klasę (do 15 lutego 2023 r.). 

 

V. Przebieg konkursu 
  

 9:10 –9:55  - część pisemna - quiz 



10:05 - 10:50 - część ustna 

11:15 - podsumowanie i wręczenie nagród 

 VI Nagrody 

1.      Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

VII. Uwagi 

1.      Komisję konkursową powołuje organizator. 

2.      Prace konkursowe uczniów zostają u organizatora. 

 VIII. Literatura 

1. Podręczniki do nauki języka niemieckiego Perfekt 1,2,3,4. 

       2. Gramatyka języka niemieckiego, Stanisław  Bęza. 

IX. Tematyka konkursu 

ZAGADNIENIA 

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z leksyki i gramatyki 

języka niemieckiego w zakresie materiału językowego zawartego w programie nauczania dla 

szkół ponadpodstawowych (Podstawa programowa – wariant III.2. Język obcy nowożytny 

nauczany jako drugi - kontynuacja 2. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej). 

 Część pisemna: 

Zakres leksykalny 

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy 

osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania); 

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace 

domowe); 

3) szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, 

życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne); 

4) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, 

formy spędzania czasu wolnego, świę-ta i uroczystości, konflikty 

i problemy); 

5) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przy-gotowywanie, lokale gastronomiczne); 

6) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich ceny, sprze-dawanie i kupowanie, środki 

płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług); 



7) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, 

wycieczki, zwiedzanie); 

8) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie 

sportu); 

9) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie). 

 

Zakres gramatyczny 

Rodzajnik 

1. Użycie rodzajnika nieokreślonego 

2. Użycie rodzajnika określonego 

 Rzeczownik 

1. Odmiana rzeczownika w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej 

2. Tworzenie form liczby mnogiej 

3. Rzeczowniki złożone 

4. Rzeczowniki zdrobniałe z końcówkami -chen i -lein 

5. Rzeczowniki tworzone od bezokoliczników czasowników 

6. Rekcja najczęściej używanych rzeczowników 

 Zaimek 

1. Zaimki osobowe 

2. Zaimek nieosobowy es 

3. Zaimki zwrotne 

4. Zaimki dzierżawcze 

Przymiotnik 

1.  Przymiotnik  z rodzajnikiem określonym ora z rodzajnikiem nieokreślonym 

2. Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika 

Liczebnik 

1. Liczebniki główne 

2. Liczebniki porządkowe 



Przyimek 

1. Przyimki z celownikiem 

2. Przyimki z biernikiem 

3. Przyimki z celownikiem lub biernikiem 

  

Czasownik 

1. Formy czasowe: Präsens, Futur I, Präteritum, Perfekt 

2. Czasowniki posiłkowe sein, haben, werden 

4. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone 

5. Czasowniki zwrotne 

6. Czasowniki modalne w czasach Präsens i Präteritum 

8. Tryb rozkazujący 

9. Bezokoliczniki z zu i bez zu 

11. Strona bierna określająca stan 

12. Rekcja najczęściej używanych czasowników 

 Składnia 

1. Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące 

2. Szyk wyrazów: prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnie złożonego 

3. Przeczenia nein, nicht, kein i ich miejsce w zdaniu 

4. Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami i wyrazami w funkcji spójników: aber, denn, 
oder, und, sondern, deshalb, deswegen, sonst, also, trotzdem 

6. Zdania: 

– zdania podmiotowe 

– zdania dopełnieniowe 

– zdania okolicznikowe przyczyny 

– zdania warunkowe rzeczywiste 

– zdania porównawcze 



– zdania okolicznikowe czasu 

– zdania okolicznikowe celu 

– zdanie przydawkowe 

Wiadomości kulturoznawcze dotyczące krajów niemieckojęzycznych 

- kraje niemieckojęzyczne, ich stolice oraz flagi 

- nazwy landów niemieckich( po polsku i po niemiecku) oraz ich stolice 

- największe rzeki i najwyższe szczyty górskie Niemiec, Austrii i Szwajcarii 

- zabytki, znane budowle w Niemczech 

- znane osoby pochodzące z krajów niemieckojęzycznych 

-wiadomości z zakresu motoryzacji niemieckiej 

- ciekawostki kulturoznawcze dot. krajów niemieckojęzycznych zawarte w podręcznikach 

Perfekt 1,2 

  

Część ustna: 

Reakcje językowe: 

Uczeń: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, 
sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych osób; 

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia 
innych osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje zachęca; prowadzi proste negocjacje w 
sytuacjach życia codziennego; 

9) prosi o radę i udziela rady; 



10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienia, nadzieję, 
obawę); 

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

 

 

 

  

  

 

 


