
REGULAMIN I. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Krajach 

Niemieckojęzycznych 

„Anna und Benno  und ihre DACH-Reise”  

Konkurs dedykowany jest uczniom klas IV - VI szkół podstawowych uczęszczającym na lekcje języka 

niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. 

I. Założenia ogólne i cele konkursu  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego . 

2. Celem konkursu jest:  

 rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim,  

 popularyzacja i pogłębianie wiedzy realio- i kulturoznawczej z zakresu Niemiec, Austrii i Szwajcarii,  

 kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka,  

 umacnianie w uczniach wiary we własne możliwości,  

 promowanie szlachetnego współzawodnictwa,  

 doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł,  

 promowanie dzieci uzdolnionych językowo.  

II. Organizacja i zasady konkursu  

1. Konkurs jest dwuetapowy:  

I etap - szkolny, 

II etap - wojewódzki. 

2. Uczniowie szkół podstawowych startują w konkursie indywidualnie.  

3. Nauczyciele przeprowadzają w szkole eliminacje, których celem jest wyłonienie uczestników 

etapu II – wojewódzkiego. 

4. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się co najwyżej 2 najlepszych zawodników danej szkoły 

liczącej do 200 uczniów i co najwyżej 3  zawodników ze szkoły większej. 

5. Zgłoszenie do konkursu uczniów z podaniem nazwy szkoły i adresu mailowego nauczyciela 

należy przesłać do dnia 20.12.2021. Do zgłoszenia należy załączyć wypełnione zgody 

rodziców/opiekunów na uczestnictwo w konkursie.  Załączniki: nr 1, nr 2a 

6. Na etapie wojewódzkim konkurs przeprowadzany jest w formie  on-line, poprzez rozwiązanie 

zadań zamkniętych (prawda/fałsz, wielokrotny wybór) oraz otwartych (uzupełnianie zdań 

z lukami, udzielanie jedno - lub kilkuwyrazowych odpowiedzi na pytania, krótka wypowiedź 

pisemna), w MS FORMS 

7. Językiem testu jest język polski i niemiecki. 

8. Etap II wojewódzki  planowany jest w dniu  14.03.2022r. (poniedziałek) o godz. 11.00, dostęp 

do testu otrzymają nauczyciele przygotowujący uczniów. 

9. Szkoły uczestniczące w konkursie zostaną powiadomione o wynikach drogą mailową w ciągu 7 

dni, a zwycięzcy zostaną zaproszeni na  Forum Ucznia Zdolnego. Lista finalistów oraz laureatów 

zostanie ogłoszona na stronie www.podnkluczbork.pl  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu przeprowadzenia II etapu lub 

odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych.  

http://www.podnkluczbork.pl/


III. Zakres materiału : Konkurs obejmuje elementy wiedzy realio- i kulturoznawczej z zakresu 

Niemiec, Austrii i Szwajcarii, tj.:  

 położenie geograficzne, kraje sąsiadujące, ludność, stolice, największe miasta  

 najważniejsze rzeki, pasma górskie krajów DACH, morza i wyspy Niemiec  

 międzynarodowe skróty rej. samochodowych, domeny internetowe  

 symbole narodowe, flagi, waluty, nazwy parlamentów  

 podział administracyjny krajów DACH, nazwy landów Niemiec/Austrii i kantonów Szwajcarii  

 najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne, największe muzea  

 wybitni przedstawiciele literatury, muzyki, sportu, malarstwa  

 najważniejsze osiągnięcia naukowe, wynalazki, nobliści, słynne marki/wyroby  

 najważniejsze fakty z historii Niemiec po 1945  

 regionalne nazwy charakterystycznych potraw, zwyczaje bożonarodzeniowe i wielkanocne 

 ciekawostki z życia codziennego 

 W trakcie przygotowań zalecane jest korzystanie z ogólnodostępnych opracowań i źródeł 

dotyczących ww. tematów, np.:  

 podręczniki do nauki języka niemieckiego dla szkół podstawowych dopuszczone przez MEN  

 Bęza, S.: Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, WSiP  

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

niemieckojęzycznych, Wyd. Szkolne PWN  

 Kozłowska, E.: Landeskunde so interessant, Nowa Era 

  www.tatsachen-ueber-deutschland.de  

 www.oesterreich.com  

 www.myswitzerland.com/de/ueber-die-schweiz  

 www.myswitzerland.com/pl/o-szwajcarii/fakty-ogolne  

 www.austria.info/pl/informacje-ogolne/o-austrii  pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy 

  pl.wikipedia.org/wiki/Austria  pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria  

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:  Bożena Maliszewska-

Kozan,   b.maliszewska@podnkluczbork.pl , tel. 604 626 734  

Przewodnicząca konkursu  

Bożena Maliszewska-Kozan 

Doradca metodyczny języka niemieckiego  

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.oesterreich.com/
http://www.myswitzerland.com/de/ueber-die-schweiz
http://www.myswitzerland.com/pl/o-szwajcarii/fakty-ogolne
mailto:b.maliszewska@podnkluczbork.pl


Załącznik 1 

..............................................                                                                           .......................... 
pieczęć podłużna szkoły                       miejscowość, data 

 

 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA  

NAUCZYCIELI     

46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10  

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU 

Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia określonego w regulaminie      

 

Szkolna Komisja Konkursowa przy 

 
.......................................................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły/placówki) 

 

w....................................................................................................................................................................................... 

(adres szkoły/placówki) 

stwierdza, że w eliminacje szkolne konkursu 
 

...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(nazwa konkursu) 

 

odbyły się dnia  .........................................................i brało w nich  udział  ..................uczniów.                                                                            

 

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: 

(proszę wpisać drukowanymi literami): 

l.p. nazwisko i imię ucznia klasa i szkoła ucznia Nauczyciel/e 

przygotowujący  ucznia 

Imię nazwisko, e-mail 

1. 

 

   

2. 

 

   

3.* 

 

   

 

*Dotyczy szkół  liczących ponad 200 uczniów zgodnie z regulaminem konkursu 

 

 

   

 

 

…………………………………………… ………………………………………………… 
        przewodniczący komisji szkolnej        dyrektor szkoły 

 

Deklarację udziału  należy przesłać do 20 grudnia  2021 r. 

  



Załącznik nr 2a 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

□* Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego  

……………………………………………………………………..………………………… 

                                                                             /imię i nazwisko dziecka/ 

ucznia/uczennicy* szkoły …………………………………………………………………………..……………………. 

                                                                    /nazwa szkoły/ 

w ……………………………………………………………………………………… 

                                                                                 /nazwa konkursu/ 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

□* Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mojemu 

dziecku/podopiecznemu udział w konkursie. 

□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego  

w formie fotografii podczas trwania konkursu oraz uroczystości finałowej. 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Kluczborku udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym, wynikających z organizacji 

konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)   

 

Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie.  

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz prawo do wycofania 

zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją w konkursie. 

 

         ……………………………. 

                                                                                                                                                 /czytelny podpis rodzica/opiekuna 

* Zaznaczyć właściwe 


