
Regulamin Powiatowego Turnieju Odmiany Czasownika w 

Języku Niemieckim „So was!”                                                                  

pod Honorowym Patronatem                                   

Pomorskiego Kuratora Oświaty  

 

I. Organizator konkursu 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański 

tel. 58 562-96-09 

e-mail: szkola.psp1@wp.pl 

www. https://psp1starogardgd.edupage.org 

II. Cele konkursu 

 Doskonalenie gramatyki w języku niemieckim. 

 Rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów. 

 Motywowanie uczniów do doskonalenia poziomu umiejętności językowych. 

 Wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy. 

 Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego. 

 Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji. 

 Promowanie języka niemieckiego. 

 Integrowanie uczniów i szkół powiatu starogardzkiego. 

III. Założenia ogólne konkursu 

 Konkurs odbywa się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie 

Gdańskim. 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. 

 Konkurs obejmuje trzy etapy: szkolny, międzyszkolny i powiatowy. 

 Etap szkolny – wyłonienie uczniów przez Szkolną Komisję Konkursową. 

 Etap międzyszkolny i powiatowy - testy przygotowywane i sprawdzane przez Komisję 

Konkursową. 

 



IV. Organizacja i zasady przeprowadzenia konkursu 

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres szkoły: szkola.psp1@wp.pl 

wpisując temat wiadomości – POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

„SO WAS!” do dnia 08.04.2020 r., w treści wiadomości należy wpisać dane szkoły 

zgłaszającej uczestnictwo w konkursie. 

Zalecamy przesyłane pliki zabezpieczyć hasłem w celu ochrony danych przed dostępem 

do nich osób nieuprawnionych, a hasło dostarczyć innym kanałem komunikacji tj. 

dzwoniąc pod numer 58 562-96-09. 

 

a) etap szkolny  

 W zgłoszonych do konkursu szkołach Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza 

konkurs we własnym zakresie i na dowolnych zasadach, a następnie typuje do 

kolejnego etapu 2 najlepszych uczniów. 

 Nazwiska zakwalifikowanych uczniów oraz ich nauczycieli należy przesłać drogą 

elektroniczną na adres mailowy organizatora do dnia 08.04.2020 r.  

b) etap międzyszkolny – 28.04.2020 godzina 10.00  budynek szkoły PSP nr 1 przy       

ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4 w Starogardzie Gdańskim 

 Do etapu międzyszkolnego przystępuje 2 uczniów wytypowanych z każdej zgłoszonej 

szkoły. 

  Komisja Konkursowa opracowuje test. 

  Test przeprowadzony będzie w formie pisemnej.  

 Czas trwania testu to 30 minut. 

 Każdy uczestnik konkursu tłumaczy, a następnie odmienia czasownik przez osoby w 

języku niemieckim. 

 Za każdy poprawnie przetłumaczony i odmieniony czasownik uczestnik otrzymuje      

7 pkt.  

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez każdego uczestnika – 56 pkt. 

 O zakwalifikowaniu do etapu powiatowego decyduje ilość zdobytych punktów, czyli 

dziesięć najwyższych wyników.  

c) etap powiatowy – 28.04.2020 r.  

 Do etapu powiatowego przystępuje 10 uczestników wyłonionych w etapie 

międzyszkolnym.  

 Etap powiatowy odbywa się według zasad etapu międzyszkolnego. 

 Test przeprowadzony zostanie w formie pisemnej.  

 Czas trwania testu to 30 minut. 
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 Każdy uczestnik konkursu tłumaczy, a następnie odmienia czasownik przez osoby w 

języku niemieckim. 

 Za każdy poprawnie przetłumaczony i odmieniony czasownik uczestnik otrzymuje     

7 pkt.  

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez każdego uczestnika – 56 pkt. 

 Wyniki wszystkich uczestników etapu powiatowego zostaną ogłoszone w dniu 

przeprowadzenia konkursu. 

 Informacja o osobach nagrodzonych umieszczona zostanie dodatkowo na stronie 

internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza. Udział 

w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodziców/ prawnych opiekunów 

na przetwarzanie danych ich dziecka do celów konkursu.  

V. Zakres materiału 

Materiał językowy będący przedmiotem konkursu jest zgodny z podstawą 

programową i materiałem nauczania dla klasy VII i VIII szkoły podstawowej. 

 

 

Organizator  

Szulc Hanna                                                                                   

 

 

 


