
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie  klas  VII i VIII Szkół Podstawowych! 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
W 

 
GMINNYM  KONKURSIE  JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

w zakresie wiedzy o Berlinie 
 
 
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance,  
                        83-010 Straszyn, ul. Piłsudskiego 37 
 
 
 
I  Informacje ogólne 
 
1. Konkurs powstał z inicjatywy nauczycieli języka niemieckiego w Szkole Podstawowej  

w Rotmance. 
2. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem 

znajomości języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckojęzycznych. 
3. Siedzibą Głównej Komisji Konkursowej jest Szkoła Podstawowa w Rotmance. 
4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych  

w Gminie Pruszcz Gdański. 
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
6. Wszelkich informacji udzielają nauczyciele: 

- Łukasz Pikus - herrlukas@o2.pl 
- Aleksandra Chmielewska - ola87.ch@gmail.com 

 
II Organizacja   konkursu 
 

1. Konkurs organizowany jest w formie eliminacji dwuetapowych: 
- I etap - eliminacje szkolne, 
- II etap - eliminacje gminne. 

 
2. Na poszczególnych etapach konkursu prace oceniane są przez : 

- Szkolne Komisje Konkursowe, 
- Gminne Komisje Konkursowe. 
 

3. Komisje Konkursowe sporządzają protokół po zakończeniu każdego z etapów konkursu. 
 
III   Przebieg konkursu 
 

1. Konkurs jest przeprowadzany w formie testu w języku niemieckim o Berlinie.  
2.  Zakres wiadomości: 

- położenie geograficzne, ludność, wielokulturowość, 
- dzielnice, transport, gospodarka, 
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-    atrakcje turystyczne miasta, zabytki, ciekawe miejsca, 
-    sport, 
- sławni ludzie  związani z  miastem/imprezy kulturalne. 

 
IV Terminy , system kwalifikacji i zgłoszenia 
 

1. Do dnia 15.04.2021 r. szkoły podstawowe naszej gminy otrzymają za pośrednictwem 
poczty elektronicznej informacje i regulamin o konkursie, zestaw pytań do etapu 
szkolnego. 
 

2. Szkoły potwierdzają uczestnictwo w konkursie na adres Organizatora  
do 30.04.2021 r. na adres: sekretariat@rotmanka.com.pl 

 
3. Do dnia 07.05.2021 r. należy przeprowadzić eliminacje szkolne oraz przesłać protokół w 

terminie do 10.05.2021 r. 
 
4. Szkolne Komisje Konkursowe  do konkursu gminnego typują trzech laureatów. 
 
5. Protokołu powinien zawierać: 

-  datę przeprowadzenia eliminacji szkolnych, 
-  liczbę  uczestników, 
-  skład Szkolnej Komisji Konkursowej, 
-  imiona i nazwiska trzech zwycięzców, 
-  imiona i nazwiska nauczycieli - opiekunów zwycięzców etapu szkolnego  

wraz z telefonem kontaktowym oraz adresem email. 
 
6. II etap konkursu odbędzie się online. Szkoła, która zgłosi laureatów otrzyma dzień 

wcześniej zestaw konkursowy (Word). Pytania należy udostępnić laureatom etapu 
szkolnego w dniu 12.05.2021 r. o godz. 15.00  na platformie, na której pracuje szkoła 
online. Etap gminny trwa 45 min. Rozwiązane zadania konkursowe należy przesłać  
do organizatorów konkursu na adres: herrlukas@o2.pl lub ola78.ch@gmail.com 
(koordynator w danej szkole powinien przesłać odpowiedzi uczniów do godz. 17.00 
12.05.2021 r.) 

 
Wyniki konkursu zostaną przesłane na adres maila szkolnego 14.05.2021 r. 

 
Nagrody dla laureatów konkursu i dyplomy dla nauczycieli  zostaną przesłane do szkół. 

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
 

Zespół nauczycieli języka niemieckiego 
Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance 
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