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I Wstęp  

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych uczących się języka 

niemieckiego na terenie Kościana i okolic.  

II Cele konkursu: 

a) propagowanie praktycznej znajomości języka niemieckiego w związku 

z możliwościami kształcenia się młodzieży w Niemczech, jak i otwartego rynku 

pracy dla Polaków w Niemczech,  

b) poszerzanie umiejętności językowych młodzieży, 

c) promowanie szlachetnego współzawodnictwa,  

d) zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego,  

e) kształtowanie postawy tolerancji wobec kraju naszego sąsiada, 

f) doskonalenie umiejętności pracy z projektem i wykorzystania różnorodnych  

źródeł informacji, 

g) wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu,  

h) promowanie wzajemnej współpracy między szkołami, w których młodzież uczy 

się języka niemieckiego.  

III Przebieg konkursu  

 Konkurs składa z dwóch etapów. 

 Etap I – rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru (leksykalno-gramatyczny) 

zgodnego z programem nauczania w gimnazjum .  
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Etap I –   eliminacje w  szkołach uczestników  odbędą się w terminie od 19.03.-21.03 

2018r. Prosimy o przesłanie protokołów eliminacji szkolnych do dnia 23.03.2018  

Ogłoszenie  wyników – 28 marca 2018 r.  godz. 13:00 strona internetowa I LO 

w Kościanie http://lo1-koscian.pl/ 

 Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych uczniów z miasta 

Kościana i okolic.  

 Etap II  - I LO w Kościanie  17 kwietnia 2018 r.  godz.10:00 

Do II etapu należy: 

a) przygotować  (w domu lub szkole) plakat lub prezentację multimedialną  na 

temat „Oesterreich – reiserwert , sehenswert” 

b) przedstawić przygotowaną wcześniej prezentację w atrakcyjny sposób-max.5 

minut 

c) odpowiedzieć na pytanie : „ Warum ist deine Projektarbeit am besten ? “, 

d) odpowiedzieć na wylosowane pytanie dotyczące zagadnień dnia codziennego.  

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną ok. godz. 13:00 w tym samym dniu. 

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: poprawność językową i wymowę, 

kreatywność, różnorodność przedstawionych materiałów, oryginalność oraz stopień 

trudności wykonania prezentacji.  

Komisję powołują organizatorzy, w skład Komisji wchodzą: nauczyciele j. niemieckiego, 

dyrekcja szkoły. 

 Dla najlepszych 3 uczniów ufundowano atrakcyjne nagrody. 

Dla pozostałych uczestników przewidziane są  inne  nagrody. 

Najciekawsze prace wywieszone zostaną w holu szkoły oraz zaprezentowane na stronie 

internetowej szkoły. 

 Organizatorzy zapewniają : 

 Organizatorzy konkursu zapewniają dobrą zabawę, miłą atmosferę oraz poczęstunek  

(w II etapie) dla wszystkich osób biorących udział w konkursie oraz  opiekunów. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa  
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Chęć uczestnictwa w konkursie prosimy potwierdzić na formularzu zgłoszeniowym 

do 12 marca 2018 r. i przesłać e-mailem na adres I Liceum Ogólnokształcącego 

w Kościanie eolejnik@lo-koscian.pl (formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony 

www.lo1-koscian.pl)  

Każdy uczestnik jest zobowiązany również do wypełnienia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych – zał. nr 2. Wypełnione i podpisane przez opiekunów prawnych 

uczniów  zgody pozostają w szkole u opiekuna uczestników konkursu.  

Przykładowe testy ćwiczeniowe udostępniono w poprzednich latach  

 Organizatorzy  

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie  

Al. Kościuszki 3 

64-000 Kościan  

Nauczyciele: Małgorzata Bartkowiak, Dorota Motała , Klaudia Lipowicz   

mailto:eolejnik@lo-koscian.pl

