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REGULAMIN I KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJÓW MIASTA 
POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO: 

 

,,DEUTSCHKUNS(Z)T” 
 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 im. gen. Wł. Andersa w 
Poznaniu. 
 
Cele konkursu: 
- wzbudzanie i rozszerzanie zainteresowania językiem niemieckim 
- motywowanie do nauki j. niemieckiego  
- pogłębianie wiedzy na temat realiów krajoznawczych i kulturoznawczych krajów 
niemieckiego obszaru językowego 
- wspieranie kreatywności w interpretacji scenicznej 
 
Organizacja konkursu: 
Konkurs odbędzie się w auli Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, przy ulicy 
Rybaki 17 w dniu 7.04. 2016 r. Rozpoczynamy o godzinie 9.00.  
Zapraszamy zespoły z klas drugich i trzecich do zaprezentowania się w jednej z trzech 
kategorii: recytacja, piosenka, scenka, przedstawiająca sytuację z życia (nie)codziennego. 
Występ danego zespołu może trwać do 5 minut (recytacja, piosenka) oraz do 10 minut 
(scenka). W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 2 zespoły z jednej szkoły. Zespoły 
mogą liczyć 1-3 osoby w przypadku recytacji oraz 1-4 osoby w przypadku prezentacji 
piosenki lub scenki.  
Konkurs odbędzie się w auli szkolnej, wyposażonej w niedużą scenę, fortepian, laptop, 
projektor multimedialny, mikrofony oraz głośniki. 
RECYTACJA: Osoba/zespół recytuje wiersz lub fragment prozy niemieckojęzycznej w 
języku niemieckim z podkładem muzycznym lub bez. Oceniamy płynność wypowiedzi, 
wymowę, poprawność językową, pomysł na interpretację, ekspresję sceniczną. 
 
PIOSENKA: Osoba/zespół śpiewa wybrany utwór muzyczny w języku niemieckim z 
podkładem muzycznym bez nagranego wokalu, odtwarzanym z nośnika elektronicznego 
lub z towarzyszeniem własnych instrumentów oraz instrumentalistów. Oceniamy wymowę, 
poprawność językową, sposób interpretacji, ekspresję sceniczną. 
 
SCENKA: Osoba/zespół przedstawia scenkę teatralną w języku niemieckim o dowolnej 
tematyce z życia codziennego, ale niekoniecznie. Oceniamy pomysł, wymowę, płynność 
wypowiedzi, poprawność językową, grę aktorską, stroje. 
Podczas konkursu opiekę nad uczestnikami zapewniają opiekunowie, z którymi przybyli 
uczestnicy. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgłoszenia:  Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy 
oraz wysłać go do 31.03.2016 r. drogą mailową na jeden z poniższych adresów: 
maciej.burdziński@zsb1.poznan.pl  tel. 606267785 
wieslawa.metello@zsb1.poznan.pl tel. 606692236 
lub faxem (nr: 618535244)   
W załączniku należy wysłać ewentualne (opisane) podkłady muzyczne. 
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