
Regulamin konkursu Panda z języka niemieckiego 

1. Konkurs Panda jest konkursem szkolnym z języka niemieckiego. 
2. Konkurs Panda odbędzie się 29.04.2021 w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Joanny 

Beretty Molli w Krakowie. 
3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV i VI.  
4. Konkurs ma formę testu składającego się z 20-25 pytań zamkniętych. Do każdego pytania podane są 

cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi 
uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi 0 punktów.  

5. Konkurs trwa 45 minut. 
6. Zwycięscy otrzymują nagrody książkowe i dyplomy. 
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.04.2021. 
8. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Pani Edyta Śliwa. 
9. Celem konkursu jest popularyzacja nauki języka niemieckiego oraz zmotywowanie uczniów do nauki 

języka niemieckiego. 
10. Zakresy tematyczne konkursu zostały podane dla poszczególnych klas. 

Zakres tematyczny - PANDA 

  

Klasa IV szkoły podstawowej 

1. Gramatyka: 

• Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych np.: möchten, finden, tanzen, sammeln, heiβen, 
sein, haben; 

• Szyk wyrazów z czasownikiem möchten; 

• Liczebniki główne 0-100; 

• Liczba mnoga rzeczownika; 

• Zaimek dzierżawczy i słówko przeczące kein/e w Mianowniku i Bierniku w lp. i mn.; 

• Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą 
słówka pytającego; 

• Przeczenie: nein, nicht, kein/e; 

• Partykuła doch; 

• Rodzajnik określony i nieokreślony w Mianowniku i Bierniku. 

2. Funkcje językowe: 

• Czas wolny, hobby, wyrażanie swoich zainteresowań; 

• Nazwy cech charakteru; 

• Prośby i polecenia; 

• Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte?, Darf ich?; 

• Opis bliskich osób, kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania, cechy charakteru; 

• Dni tygodnia, przedmioty i przybory szkolne, opinie dotyczące przedmiotów, przyborów szkolnych; 

• Czynności wykonywane na lekcjach; 

• Kraje niemieckojęzyczne, nazwy stolic, ważniejszych miast; 

• Kolory. 

• Urodziny, święta. 

Klasa VI szkoły podstawowej 

1. Gramatyka: 

• Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone; 

• Stopniowanie przymiotników i przysłówków; 

• Liczba mnoga rzeczownika; 

• Przyimki z Biernikiem; 

• Przyimki z Celownikiem i Biernikiem, pytanie wo? wohin?; 

• Spójniki: weil, dass, ob; 

• Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych; 



• Czas Präteritum czasowników haben i sein; 

• Tryb rozkazujący; 

• Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku; 

• Forma es gibt; 

• Okoliczniki miejsca i czasu; 

• Spójniki z szykiem prostym i przestawnym. 

2. Funkcje językowe: 

• Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca; 

• Podróże i czas wolny; 

• Planowanie wakacji; 

• Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne; 

• Urodziny, święta; 

• Zwierzęta, meble, ubrania; 

• Obowiązki domowe; 

• Jedzenie, zamawianie w restauracji; 

• Zakupy; 

• Słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem się; 

• Zakończenie rozmowy (wyrażanie podziękowania). 

 


