KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
I. Założenia ogólne i cele konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu mikołowskiego
2. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu-Zawadzie
3. Cele konkursu to:
o kształcenie kompetencji językowej
o pogłębianie wiedzy dotyczącej realiów krajów niemieckojęzycznych
o kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka
o umacnianie wiary we własne siły
o wykrywanie uzdolnionej młodzieży

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników.
kategorie gramatyczne:
1. czasowniki regularne i nieregularne
2. czasowniki zwrotne
3. czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
4. czasowniki modalne
5. rekcja czasowników
6. formy podstawowe czasowników
7. rzeczownik w liczbie pojedynczej i mnogiej
8. rodzajnik określony i nieokreślony
9. zaimek osobowy
10. zaimek nieosobowy
11. zaimek dzierżawczy
12. przyimki łączące się z III i IV przypadkiem
13. przymiotnik oraz jego stopniowanie
14. nazwy państw, narodowości, tworzenie przymiotników od narodowości
15. rekcja przymiotników
16. przysłówki czasu
17. przysłówki miejsca
18. liczebniki główne i porządkowe
19. spójniki: und, aber, sondern, ob., denn, weder…noch…, sowohl…als auch, dass, weil, da, um…zu, damit,
sonst, deshalb, dann, obwohl, trotzdem
20. przeczenie z „nicht“ i „kein“
21. czas teraźniejszy Präsenes
22. czasy przeszłe: Perfekt, Präteritum
23. czas przyszły Futur I
24. tryb rozkazujący
25. zdania współrzędnie i podrzędnie złożone
26. rodzaje zdań: oznajmujące oraz pytające
tematyka szczegółowa:
1. moja rodzina i ja- przedstawianie członków rodziny, ich zainteresowań i zajęć
2. szkoła
3. dzień powszedni, codzienne obowiązki
4. hobby, muzyka, sport
5. jedzenie i picie, gotowanie, w restauracji, zakupy
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

dom, meble, opis pokoju
uroczystości rodzinne i święta
moda, części garderoby, wygląd
części ciała, choroby, zdrowy tryb życia
pogoda, ochrona środowiska
praca
podróżowanie
technika, media
realioznawstwo:
o kraje niemieckojęzyczne
o kraje związkowe
o znane postaci
o zabytki
o firmy
o ciekawostki

III. Literatura podstawowa i pomocnicza:
o Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum
o Stanisław Bęza „Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder”
o „Niemczy w świetle faktów i liczb” / http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
o Materiały „Deutsche Welle” / www.dw.de
o Ewa Maria Rostek „Deutsch, Repetytorium leksykalno-tematyczne” (część pierwsza i druga)
o Eugeniusz Tomiczek „Grammatik kein Problem”

IV. Regulamin konkursu:
1.

W konkursie może wziąć udział uczeń gimnazjum z terenu powiatu mikołowskiego

2.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Kandydatów należy zgłaszać do dn. 3 maja 2015.

3.

Konkurs rozpoczyna się dn. 6 maja 2015 o godz. 9.00 i trwa ok 60 minut.

4.

Konkurs polega na wypełnieniu testu składającego się z trzech części:

o

Część pierwsza: rozumienie tekstu słuchanego i/lub czytanego (w języku niemieckim)

o

Część druga: słownictwo i gramatyka (w języku niemieckim)

o

Część trzecia: zadania sprawdzające podstawowe wiadomości realioznawcze (w języku polskim)

5.

Zadania w teście mogą mieć następującą formę: multiple-choice, przyporządkowania, uzupełnianie luk.

6.

W skład komisji wchodzą nauczyciele j.ang. i/lub j.niem., zaś wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia.

7.

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

8.

Dodatkowe

informacje

można

uzyskać

pod

numerem

telefonu

Gimnazjum:

032

2215271

lub u nauczyciela j.niemieckiego- p. Moniki Musioł-Skrzypiec (m.musiol.skrzypiec@gmail.com, tel. 507
942 638)

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie !!!
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