
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku 

XVI EDYCJA KONKURSU 

„WIR SIND IM HERZEN EUROPAS” 

REGULAMIN KONKURSU 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO I WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH 

„WIR SIND IM HERZEN EUROPAS” 

 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka. 

CELE: 

1. Wyłonienie i promowanie uczniów uzdolnionych językowo. 

2. Sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie: 

zagadnień gramatycznych i leksykalnych z języka niemieckiego objętych podstawą programowa; 

komunikacji językowej w różnych sytuacjach życia codziennego 

wiadomości na temat kultury krajów niemieckojęzycznych. 

3. Lepsze poznanie kultury krajów należących do niemieckiego obszaru językowego. 

4. Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości, tolerancji i szacunku wobec kultur innych narodów. 

5. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe. 

6. Kształtowanie postawy uczciwej rywalizacji. 

7. Popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży. 

MIEJSCE:  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, ul. Rymanowska 17, 38- 500 Sanok  

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych lub ósmych sanockich szkół podstawowych, 

szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników. 

2. Jest to konkurs indywidualny (każdy uczestnik zdobywa punkty dla siebie). 

TERMINARZ: 

Etap I – test pisemny – 18.03.2020 r. ( środa ), godz. 8:30 

Etap II – finał ustny – 29.04.2020 r. ( środa )  godz. 9:00 

Zgłoszenie udziału (wg podanego wzoru) w konkursie proszę przesłać na adres e- mail: 

sekretariat@sp2sanok.pl (temat wiadomości: JĘZYK NIEMIECKI) lub pocztą na adres szkoły 

w nieprzekraczalnym terminie  do 12 MARCA 2020 r. 

Adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, ul. Rymanowska 17, 38- 500 Sanok, Tel. 13 46 32 756 

 

NAGRODY: 

Dla trzech uczestników z najwyższą liczbą punktów nagrodą jest bezpłatny wyjazd do miasta 

partnerskiego Sanoka – Reinheim.  
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Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa. 

ORGANIZACJA: 

1. Konkurs obejmuje treści z zakresu podstawy programowej dla siódmej i ósmej klasy. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

I etap (pisemny) –uczniowie piszą test sprawdzający  wiedzę w trzech kategoriach: 

 gramatyka ( 4 zadania ) 

 leksyka ( 3 zadania ) 

 wiedza o krajach niemieckojęzycznych. ( 1 zadanie ) 

Etap pisemny trwa 60 min. 

Wyniki ogłaszane są do trzech dni roboczych  po konkursie. 

II etap (ustny) – do finału kwalifikuje się 8 uczniów z najwyższymi wynikami w teście pisemnym, przy 

czym do grupy zakwalifikowanych do etapu ustnego dołącza się tych uczestników etapu pisemnego, którzy 

uzyskali taką samą liczbę punktów jak ostatni kwalifikowany uczeń.  

Podczas finału sprawdzana będzie: 

 umiejętność wypowiadania się na wylosowany przez uczestnika temat – 8 pkt ( np.: meine 

Familie, meine Freunde, mein Alltag )  

  reakcje językowe w różnych sytuacjach – 4 pkt.  

 krótka autoprezencja w języku niemieckim – 2 pkt. 

 Oceniana będzie wymowa, płynność, poprawność leksykalno – gramatyczna oraz bogactwo języka.   

Na wynik końcowy składa się suma punktów z I i II etapu.  

W przypadku większej liczby osób z najwyższą liczbą punktów (I i II etap) przewidziana jest dogrywka 

w formie dodatkowych pytań. 

Wyniki ogłaszane są w dniu konkursu 

 

O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną poinformowani zainteresowani 

uczestnicy. 

 

3. Za poziom merytoryczny konkursu oraz jego przeprowadzenie odpowiadają  nauczyciele języka 

niemieckiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku im. św. Kingi w Sanoku. 

 

4. W pracach komisji konkursowej w II etapie wezmą udział nauczyciele języka niemieckiego sanockich 

szkołach średnich. 

 

5. Ewentualne pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować do organizatorek:  Anity 

Błażowskiej (anita.blazowska@sp2sanok.pl) i Agnieszki Lenart. 

 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

  

mailto:anita.blazowska@sp2sanok.pl
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Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów  

biorących udział w  KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO I WIEDZY O KRAJACH 

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH   „WIR SIND IM HERZEN EUROPAS” 

 
 Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych  

 
 ............................................................................................................................................................................ 
 
 

ucznia Szkoły ........................................................................................, do celów związanych z Jego 

udziałem w KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO I WIEDZY O KRAJACH 

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH   „WIR SIND IM HERZEN EUROPAS” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku i prezentacji informacji dotyczących w/w konkursu. 

 

 

 

…......................................................................................................................................  
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizacji konkursu, który znajduje się na stronie 

organizatora sp2.sanok.pl  i akceptuję jego postanowienia.  

 

 

 

 

…..............................................................................................................................  
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)  
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Oświadczenie nauczyciela – opiekuna uczniów biorących udział  

w  KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO I WIEDZY O KRAJACH 

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH   „WIR SIND IM HERZEN EUROPAS” 

 
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 

z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych 

 
 ............................................................................................................................................................................ 
  
 

do celów związanych z  udziałem w KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO I WIEDZY 

O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH   „WIR SIND IM HERZEN EUROPAS” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku i prezentacji informacji dotyczących w/w konkursu. 

 

 

 

…......................................................................................................................................  
data i podpis nauczyciela 

 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizacji konkursu, który znajduje się na stronie 

organizatora sp2.sanok.pl  i akceptuję jego postanowienia.  

 

 

 

 

…..............................................................................................................................  
data i podpis nauczyciela 

  



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku 

Wzór zgłoszenia (prosimy wypełnić pismem drukowanym): 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY........................................................................ 

 

Adres e-mail ………………………………………………………………..  

 

Opiekun .........................................................................................................  

 

 

 

 
Wykaz uczniów uczestniczących w konkursie 

„Wir sind im Herzen Europas” 

Lp. Nazwisko i imię ucznia klasa nauczyciel przygotowujący 

1.    

2.    

3.    

4    

5    


