
Poznań 16.10.2018 

 

Szanowni Nauczyciele Germaniści,   

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa szkołę do wzięcia udziału w XIII Międzyszkolnym 

Konkursie Recytacji Poezji Niemieckiej. 

UWAGA !  Od ubiegłego roku konkurs odbywa się jesienią. 

Nasza propozycja to piątek 23 listopada 2018 godz.10.00,  

aula II LO. w Poznaniu ul. Matejki 8/10 

Uczestników proponujemy wyłonić na drodze wcześniejszych eliminacji szkolnych, a ze względu  

na ramy czasowe do etapu międzyszkolnego zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów. 

Uczestnik konkursu recytuje dwa wiersze dowolnie wybranych niemieckojęzycznych poetów 

o długości nieprzekraczającej 30 wersów każdy. 

Ukoronowaniem zmagań będzie wybranie przez niezależną komisję trzech najlepszych 

recytatorów – interpretatorów poezji i nagrody książkowe. 

Jest oczywistym, że recytacja jest w języku niemieckim. 

Każdego roku temat jednego z wierszy jest dowolny a drugiego wspólny dla wszystkich. 

W roku obecnym proponujemy, by jeden z wierszy opiewał temat związany z hasłem „Reisen”. 

Ufamy, że przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie. 

Karta zgłoszenia znajduję się poniżej. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o  przesłanie karty zgłoszeń faksem na adres szkoły, lub 

drogą mailową, najpóźniej jednak do 16 listopada br. 

 
Łączymy pozdrowienia 
Wiesława Kozikowska- Górna 
Julia Klemenska 
Katarzyna Meinel 
Edyta Sobczak 

 
Wszelkie uwagi lub pytania prosimy kierować do: 
 
Wiesława Kozikowska- Górna 
mail  metor@poczta.onet.pl  
 
 
 
  

mailto:metor@poczta.onet.pl


 

Cele konkursu: 

 

1. Rozwijanie i wspieranie wśród uczniów zdolności recytatorskich. 

2. Poznawanie kultury krajów niemieckojęzycznych. 

3. Upowszechnianie poezji krajów niemieckojęzycznych wśród młodzieży. 

4. Doskonalenie języka niemieckiego. 

5. Szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród uczniów.  

 

Regulamin konkursu: 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich. 

2. Uczniowie uczestniczą w konkursie na własne życzenie, zgłaszając chęć uczestnictwa 

swoim nauczycielom.  

3. Każda szkoła przeprowadza eliminacje szkolne, w wyniku których wyłonieni zostaną 

uczniowie reprezentujący szkołę na zewnątrz.  

4. Nauczyciele prowadzący mogą służyć radą i pomocą przy wyborze oraz w trakcie 

przygotowywania interpretacji wybranego wiersza. 

5. Szkołę reprezentować może nie więcej niż dwóch przedstawicieli.  

6. Osoba biorąca udział w konkursie przygotowuje interpretację dwóch dowolnych wierszy 

w języku niemieckim. 

7. Długość każdego wiersza nie może przekroczyć 30 wersów.  

8. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne: element ruchu, 

rekwizyt, gest sceniczny. Wykluczony jest akompaniament muzyczny. 

9. Recytacje ocenia niezależna komisja konkursowa powołana przez organizatora  

10. Komisje konkursowe dokonywać będą oceny wg następujących kryteriów:  

• dobór utworu 

• interpretacja tekstu 

• wymowa/akcent 

• ogólny wyraz artystyczny  

11. Wyniki konkursu ogłasza organizator konkursu po upływie 30 minut od zakończenia 

wszystkich recytacji. 

12. Uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów zajmują odpowiednio I, II, III miejsce, które 

nagradzane są nagrodami rzeczowymi.  

13. Ustalenia komisji konkursowych są ostateczne. 
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