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1. Główne założenia konkursu: 

 

 wzbudzenie zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych oraz kl. 7 SP nauką języka niemieckiego; 

 pogłębianie wiedzy gimnazjalistów o języku niemieckim i krajach niemieckiego obszaru językowego; 

 współpraca nauczycieli języka niemieckiego pracujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 

im. J. Wejhera w Wejherowie z germanistami nauczającymi w szkołach powiatu wejherowskiego; 

 promocja profilu Euro-klasy. 

 

 

2. Organizator: 

 

 Głównym Patronem konkursu Profi in Deutsch jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 

im. J. Wejhera w Wejherowie – mgr Anna Wilk 

 koordynator konkursu: Monika Rolbiecka 

 współorganizatorzy: nauczyciele języka niemieckiego  

 

 

3. Przebieg konkursu: 

 

 Koordynator wysyła regulamin konkursu do 16 grudnia 2017 r. 

 Nauczyciele języka niemieckiego zgłaszają swoją szkołę do konkursu do 12 stycznia 2018 r. mailem 

na adres: monika007@autograf.pl podając imię i nazwisko opiekuna grupy oraz wstępną listę 

uczestników konkursu 

 Koordynator projektu wysyła nauczycielom, którzy zgłoszą swoją szkołę do konkursu Profi in 

Deutsch test językowy za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w zgłoszeniu do 19 

stycznia 2018 r. (test jest wiadomością tajną do momentu rozpoczęcia I etapu konkursu) 

 Nauczyciele po skopiowaniu odpowiedniej ilości testów przeprowadzają I etap konkursu 16 lutego 

2018 r. i sprawdzają go zgodnie z przesłanym kluczem odpowiedzi. Wszystkie wyniki testu należy 

wysłać na adres monika007@autograf.pl do 23 lutego 2018 r. 

 Koordynator wysyła do nauczycieli listę rankingową wszystkich uczestników konkursu do dnia 2 

marca 2018 r., zapraszając finałową 10 do etapu II. 

 etap II odbywa się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie 9 marca 

2018 r. Formuła konkursu ma charakter pytań otwartych zadawanych w formie ustnej uczestnikom 

II etapu. Uczestnik ma 3 szanse, odbierane mu każdorazowo za błędną odpowiedź. Każdemu 

uczestnikowi zadawane są dwa pytania. Jeżeli odpowie choćby na jedno z nich przechodzi do 

kolejnej rundy. Jeżeli nie udzieli poprawnej odpowiedzi na żadne z nich odpada z konkursu. Runda 

druga polega na odpowiadaniu na pytania otwarte. Uczestnika, który ma odpowiadać na pytanie 

wybiera zawodnik, który jako ostatni udzielił poprawnej odpowiedzi. Runda trwa dopóki w grze nie 

pozostanie 3 graczy, przechodzących do etapu III. 



 

 

 Etap III rozgrywa się między finałową trójką. Prowadzący zadaje uczestnikom pytania do momentu 

aż któryś z nich odpowie poprawnie na 3 pytania i będzie pierwszą osobą wyznaczającą zawodnika 

do odpowiedzi. Jak w poprzednim etapie uczestnicy mają do dyspozycji 3 szanse, odbierane 

każdorazowo za udzieloną błędną odpowiedź. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który najdłużej zachowa 

choćby jedną szansę. 

 

4. Nagrody: 

 

 wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie Profi in Deutsch 

wysyłane pocztą elektroniczną na adres nauczycieli, którzy zgłoszą swoją szkołę do konkursu i 

przeprowadzą w wyznaczonym terminie nadesłany przez koordynatora test; 

 nagrody niespodzianki dla finalistów konkursu; 

 dodatkowo zwycięzca etapu III otrzymuje zagwarantowane miejsce w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w klasie o profilu „Euro” bez względu na wynik rekrutacji. 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 


