
Regulamin  

III Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego 

„Wissen macht schlau” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

   w Chojnie. 

2.    W konkursie mogą brać udział  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  

3.    Konkurs składa się z dwóch etapów: 

- I etap – eliminacje szkolne  

- II etap – finał  w ZSP Nr 1 w Chojnie. 

  4.       Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie:  

 

Pan Gerard Lemke 

-Przewodniczący Chojeńsko-Gryfińskiego 

Stowarzyszenia Wspólnej Europy, nauczyciel 

języka polskiego i niemieckiego 

 

Pani Agata Szyszko 

- nauczycielka  języka niemieckiego 

Pan Dominik Strzelecki 

- informatyk w MVL w Schwedt 

 

 

 

Organizacja eliminacji: 

 

1. W I etapie uczniowie piszą test leksykalno-gramatyczny przygotowany i dostarczony do 

wszystkich szkół przez organizatora konkursu. Test obejmuje zadania na poziomie 

średnio zaawansowanym. Czas rozwiązywania testu: 45 minut 

2. Szkolni koordynatorzy, odpowiedzialni za przeprowadzenie I Etapu konkursu, po jego 

zakończeniu, zbierają prace uczniów, sprawdzają je zgodnie z kluczem odpowiedzi i do 

dnia 08.03.2013 r. przesyłają informacje o 2 najlepszych wynikach uczniów na adres 

ZSP Nr 1 w Chojnie z dopiskiem 

 III Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Wissen macht schlau”. 
 

3. W wyniku eliminacji szkolnych zostaje wyłoniona drużyna dwuosobowa, 

reprezentująca szkołę w finale. 

 

4. Szkolni koordynatorzy zobowiązani są do rzetelnego przeprowadzenia I Etapu 

konkursu. 

 

 

                     

 

 



Organizacja  finału: 

 

1. Finał III Międzyszkolnego  Konkursu Języka Niemieckiego „Wissen macht schlau” 

odbędzie się 14. marca 2013 r. w sali nr 5, bud. nr 2  ZSP Nr 1  

w Chojnie,   o godz. 10:00.  

 

2. Finał ma formę ustną i jest współzawodnictwem drużynowym.  

 

3.    Finał składa się z trzech części. W pierwszej każda drużyna przedstawia wcześniej     

przygotowaną, 10 minutową prezentację, reklamującą swoją szkołę. (Forma: ulotka, 

film, scenka, prezentacja Power Point, plakat, itp.) 

       Druga część konkursu polega na odegraniu wylosowanej scenki z życia 

codziennego, np. w banku, na poczcie, w sklepie, na rozmowie kwalifikacyjnej, itp. 

       W ostatniej części finału uczniowie z każdej drużyny losują obrazek i opisują go 

wg standardów egzaminacyjnych oraz odpowiadają na 3 załączone do ilustracji 

pytania.  

 

3. Punkty z części ustnej przyznawane są całej drużynie. O zwycięstwie decyduje suma 

punktów uzyskanych przez członków drużyny w obydwu etapach konkursu.  

 

4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 

bezpośrednio po zakończeniu finałów w dniu 14.03.2013 r. w ZSP Nr 1 w Chojnie. 

 

Postanowienia końcowe: 

 

Werdykt Komisji Konkursowej  jest ostateczny i nieodwołalny. 

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na  finał. 

W czasie konkursu przewidziana jest przerwa na poczęstunek. 

 

Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. 

 

Informacje o konkursie znajdą Państwo również na stronie internetowej ZSP Nr 1 w 

Chojnie: www.zsp1chojna.pl      
 

 

W imieniu organizatora 

koordynatorzy  

Tomasz Ostrycharczyk 

mgr Anna Dubik-Galicka 

 

 

 

 

 

http://www.zsp1chojna.pl/

