POWIATOWY KONKURS KULTUROZNAWCZY
O KRAJACH NIEMIECKO- I ANGLOJĘZYCZNYCH
O CHARAKTERZE DRUŻYNOWYM
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

pogłębianie wiedzy dotyczącej realiów krajów niemieckojęzycznych oraz anglojęzycznych

o

kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka

o

umacnianie wiary we własne siły

o

wykrywanie uzdolnionej młodzieży

o

kształcenie kompetencji językowej

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników:
A. Kraje niemieckojęzyczne

1. Historia Niemiec: najważniejsze wydarzenia z historii Niemiec
2. Berlin: zabytki oraz atrakcje turystyczne; historia muru berlińskiego
3. Polityka: ustrój polityczny krajów DACH; kraje związkowe/kantony; partie
4. Kultura: najpopularniejsze zabytki krajów DACH; popularność języka niemieckiego na świecie
5. Gospodarka w Niemczech: firmy; infrastruktura w Niemczech (sieć kolejowa, sieć dróg); najważniejsze
branże

6. Geografia: klimat; środowisko; największe miasta; najwyższe szczyty; najdłuższe rzeki
7. Społeczeństwo w Niemczech: liczba ludności; obcokrajowcy w Niemczech; religie; kuchnia; style życia
8. Szkolnictwo, edukacja, nauka: system szkolnictwa w Niemczech; wynalazki; laureaci Nobla
9. Znane osobistości krajów DACH
10. Media w Niemczech: niemieckie stacje telewizyjne
11. Znajomość filmu „Goodbye Lenin”
B. Kraje anglojęzyczne

1. Elementy wiedzy o świecie i krajach angielskiego obszaru językowego (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia, USA);
2.
3.
4.
5.

Kultura – np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła;
Obyczaje – popularne święta, zwyczaje, tradycje;
Muzyka: nazwy instrumentów, rodzaje muzyki;
Historia – np. znane postaci historyczne, znane wydarzenia historyczne związane z kulturą krajów
anglojęzycznych;
6. Geografia: klimat; środowisko; największe miasta; najwyższe szczyty; najdłuższe rzeki;
7. Polityka: ustrój polityczny krajów anglojęzycznych;
8. Szkolnictwo, edukacja, nauka: system szkolnictwa w krajach anglojęzycznych.
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9. Rodzina królewska: Królowa Elżbieta II, książę Karol, William, Harry oraz księżna Diana.

III. Literatura podstawowa i pomocnicza:
o

Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum/ elementy wiedzy o krajach DACH

o

Societäts-Verlag „Niemcy w świetle faktów i liczb”

o

Stanisław Bęza „Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder”

o

Podręczniki do nauki języka angielskiego w gimnazjum/ elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.

o
o

Roman Ociepa “United Kingdom at a glance”
“Dictionary of English language and culture” wyd. Longman

IV. Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów z terenu powiatu mikołowskiego. Każdą szkołę
reprezentują dwuosobowe drużyny (maksymalnie 2 z danej szkoły).
2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Kandydatów należy zgłaszać do dn. 26. lutego 2014.
3. Konkurs rozpoczyna się dn. 6. marca 2014 (czwartek) o godz. 12.00 i potrwa około 2 godzin.
4. Konkurs składa się z czterech części:
o

Część pierwsza: krótki test sprawdzający wiedzę o krajach niemieckojęzycznych oraz anglojęzycznych

o

Część druga: konkurencje drużynowe sprawdzające podstawowe wiadomości realioznawcze o krajach
niemieckojęzycznych oraz anglojęzycznych

o

Część trzecia: konkurencje drużynowe sprawdzające znajomość filmu „Goodbye Lenin”

5. Zadania w teście mogą mieć następującą formę: multiple-choice, przyporządkowania, uzupełnianie luk w
zdaniach.
6. W skład komisji wchodzą nauczyciele j.ang. oraz j.niem., zaś wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia.
7. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
8. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych, organizator zastrzega sobie prawo do zredukowania ilości
drużyn reprezentujących daną szkołę. O ewentualnej zmianie szkoły zostaną poinformowane
najpóźniej 27. lutego 2013 r.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Gimnazjum: 032 2215271 lub u organizatorówp. Moniki Musioł-Skrzypiec (tel. 507-942-638, m.musiol.skrzypiec@gmail.com ) oraz p. Anny Darłowskiej
(tel. 517-277-322, anna.darlowska@gmail.com).

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie !!!
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