
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

1. Międzyszkolny Konkurs Czytania w Języku Niemieckim dla uczniów szkół podstawowych, 

zwany dalej konkursem, przewidziany jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. 

2. Konkurs organizowany jest przez Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 48 przy Zespole Szkół Nr 5 

we Wrocławiu, ul. Haukego Bosaka 33 - 37 i odbywać się będzie w trzech etapach:  

a. Etap szkolny 

b. Etap międzyszkolny 

c. Finał 

3. Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom literatury niemieckojęzycznej i  dlatego co roku 

poświęcony będzie innemu tematowi. Jednocześnie ważnym jest kształcenie umiejętności 

poprawnego czytania w języku niemieckim. Ocenie podlegają: umiejętność płynnego 

i poprawnego pod względem fonetycznym czytania oraz zachowania właściwej intonacji zdania. 

Każdy z uczniów zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego powinien umieć uzasadnić 

w języku polskim wybór prezentowanego tekstu literackiego.  

4. Tematem przewodnim I Międzyszkolnego Konkursu Czytania w Języku Niemieckim są bajki. 

Uczniowie zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego powinni przygotować jedną spośród 

następujących bajek: 

a. Der Bauer und der Teufel 

b. Das Riesenspielzeug 

c. Der Wolf und der Mensch 

d. Der Dreschflegel vom Himmel 

e. Die wunderliche Gasterei 

f. Gottes Speise  

 Teksty powyższych bajek znajdują się w załączniku. 

5. Etap szkolny odbywa się w szkole podstawowej, do której uczęszczają chętni uczniowie i ma na 

celu wyłonienie jednego reprezentanta z danej szkoły spośród uczestników. Uczniowie mogą 

zaprezentować dowolnie wybraną bajkę w języku niemieckim z wyłączeniem tych, które 

przewidziane są dla etapu międzyszkolnego i podane zostały w niniejszym regulaminie. Szkolna 

Komisja Konkursowa wyłania jedną osobę, która najlepiej spośród wszystkich uczestników 

zaprezentowała wybrany tekst.  Etap szkolny powinien odbyć się w listopadzie, zaś zgłoszenie 

zwycięzcy etapu szkolnego powinno nastąpić najpóźniej do 1 grudnia 2014r na formularzu 

przesłanym na adres e-mail konkursczytania@gmail.com   

6. Etap międzyszkolny i finał odbywa się w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 48 przy Zespole Szkół 

Nr 5 we Wrocławiu w dniu 15 stycznia 2015r o godzinie 10:00 

7. Uczestnicy zaprezentują wybrane teksty literackie przed Komisją Konkursową, w której skład 

wchodzą dwaj nauczyciele języka niemieckiego oraz native speaker (nauczyciel z Niemiec). Etap 

międzyszkolny ma na celu wyłonienie spośród wszystkich uczestników 3 uczniów, którzy w 

finale walczyć będą o nagrody.  

8. Etap międzyszkolny polega na przeczytaniu przez ucznia jednego spośród podanych do wyboru 

5 tekstów literackich. Uczeń powinien nie tylko poprawnie przeczytać tekst pod względem 

fonetycznym, ale także zwrócić uwagę na poprawną intonację i płynność czytania. 

9. Uczeń powinien znać autora tekstu (wiedzieć, kto jest autorem) i umieć uzasadnić w języku 

polskim wybór tekstu. 
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10. W finale uczniowie otrzymają jeden nieznany im tekst i będą mieli 10 minut na przygotowanie. 

Zwycięży ten uczeń, który zwycięży w etapie szkolnym i zajmie I – III miejsce w etapie 

międzyszkolnym oraz w finale płynnie i poprawnie przeczyta nieznany tekst. 

11. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody, zaś dla uczestników etapu 

międzyszkolnego – dyplomy oraz mały upominek. 

12. Uwagi: 

a. Regulamin oraz formularz zgłoszeń do etapu międzyszkolnego umieszczone zostały na 

stronie internetowej szkoły pod adresem: lo13.wroc.pl  

b. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników.  

c. W czasie konkursu zabrania się używania telefonów komórkowych. 

d. Wszystkie teksty zaczerpnięte zostały ze strony internetowej http://gutenberg.spiegel.de i 

są ogólnie dostępne w internecie. 

 


