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WARSZAWSKI KONKURS 

„MISTRZ GRAMATYKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO” 
2018 

 

 

EDYCJA IV 
 

 
REGULAMIN 

 
 
 
 

1. Organizator: 

 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí 

 
ul. Leopolda Staffa 111, 01-884 Warszawa 

Tel./fax: (22) 834 03 57 

strona: www.josemarti.pl 

Koordynator: 

Karolina Rudzik  

konkurs.josemarti@gmail.com 
 

http://www.josemarti.pl/


2  

2. Partnerzy: 
 

   
 
 

 

   

 

 
3. Patronat: 
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4. Uczestnicy: 

Uczniowie mazowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy uczą 

się języka niemieckiego 

 

5. Cele: 

 motywowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy dotyczącej gramatyki 

języka niemieckiego 

 rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim 

 wzbudzanie w uczniach rywalizacji prowadzącej do osiągnięcia jak 

najlepszych wyników 

 stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami 

wykraczającymi poza materiał lekcyjny 

 
 

6. Przebieg: 

Konkurs obejmuje dwa etapy dla każdej kategorii: dla szkoły gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej. 

Pierwszy etap (szkolny) 
 

 test zamknięty (20 pytań/45 minut) 

 test sprawdzają nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie (wg 

klucza przesłanego wraz z testem w postaci elektronicznej przez 

Organizatora konkursu), a następnie wypełniają formularz internetowy z 

informacją o liczbie uczestników oraz nazwiska uczniów wraz z 

uzyskanymi przez nich punktami (15 punktów i więcej). Do drugiego 

etapu przechodzi 30 najlepszych osób. 

TERMINY: 
 

Do 06.02.2018 r. – zgłoszenie szkół poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego internetowego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji „Warszawskiego Konkursu GRAMMATIKMEISTER" przez organizatorów oraz partnerów i 
sponsorów (w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 1997r., 
nr 133, poz. 883), jak również na publikowanie zdjęć uczestników i zwycięzców konkursu na stronach 
internetowych organizatorów oraz partnerów i sponsorów. 
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15.02.2018 r. godz. 10.00 – test w szkołach 
 
Do 22.02.2018 r.  – wypełnienie formularza internetowego z informacją o liczbie 
uczestników oraz nazwiska uczniów wraz z uzyskanymi przez nich punktami (15 
punktów i więcej) 

28.02.2018 r. – ogłoszenie listy osób, które przeszły do następnego etapu na 

stronie www.josemarti.pl oraz na Facebooku: 

https://www.facebook.com/grammatikmeister/ 

 Drugi etap (fi nał)  
 

 test sprawdzający poziom opanowania wymagań konkursowych 

 test odbędzie się w siedzibie Organizatora (XXII LO, ul. Leopolda 

Staffa 111 w Warszawie) i będzie przez niego sprawdzany 

 zwycięzcą konkursu – tytułowym Mistrzem Gramatyki Języka 

Niemieckiego zostaje uczestnik, który otrzyma największą ilość punktów 

na teście w danej kategorii 

 

 
TERMINY: 

 

08.03.2018 r. godz. 11.00 – test w siedzibie Organizatora konkursu, adres: 

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, 
ul. Leopolda Staffa 111, Warszawa 

23.03.2017 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie Organizatora:  

www.josemarti.pl oraz na Facebooku: 

https://www.facebook.com/grammatikmeister/ 

 

Informacja o uroczystości rozdania nagród zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Organizatora oraz na Facebooku. 
 
 

 

7. Nagrody: 

Tytułowy Mistrz Gramatyki Języka Niemieckiego (w obu kategoriach) otrzyma 

dyplom oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową. Zostaną przyznane również trzy 

http://www.josemarti.pl/
https://www.facebook.com/grammatikmeister/
http://www.josemarti.pl/
https://www.facebook.com/grammatikmeister/
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wyróżnienia w każdej kategorii. 
 

8. Wymagania konkursowe: 

 Szkoła gimnazjalna: zakres struktur gramatycznych określony przez CKE w 

Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 

(język niemiecki) 

 Szkoła ponadgimnazjalna: zakres środków gramatycznych (poziom 

rozszerzony) określony przez CKE w Informatorze o egzaminie 

maturalnym z języka niemieckiego od roku szkolnego 2014/2015 

 
 

9. Polecana bibliografia: 
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Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007 

 Dreyer Hilke, Schmitt Richard „Praktyczna gramatyka języka 

niemieckiego”, Max Hueber Verlag, 2010 

 Tomiczek Eugeniusz, Reymont Elżbieta „Grammatik? Kein Problem”, Jubi, 

2001 

 Rug Wolfgang, Tomaszewski Andreas „Grammatik mit Sinn und 

Verstand“, Lektorklett, 2008 
 
 


