
Poznań 21 września 2017 
 

Szanowni Nauczyciele Germaniści,   

 

W piątek 17 listopada 2017 o godzinie 10.00 odbędzie się XII edycja Międzyszkolnego Konkursu 
Recytacji Poezji Niemieckiej. 
 
Zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów proszę przesyłać faksem lub mailem na adres szkoły 
do 8 listopada br. 
 
Obowiązkowy temat jednego z wierszy to "Hoffnung" 
 

 

 

Regulamin i karta zgłoszenia - poniżej 

 



 

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. 



KARTA ZGŁOSZENIA 

 

..........................................  

   miejscowość, data  

Nazwa szkoły /pieczątka  szkoły   

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

kontaktowy adres mailowy, tel. / fax.  do nauczyciela opiekuna 

 ................................................................................................................................................  

 

1. imię i nazwisko  uczestnika .........................................................................................................  

klasa : ....................................................................................................  

 

imię i nazwisko  nauczyciela przygotowującego do konkursu  :  

 

..................................................................................... 

 

Utwór  1 

..............................................................................................................................................................  

autor ......................................................................................................... czas .........................  

 

Utwór  2 

..............................................................................................................................................................  

autor ......................................................................................................... czas .........................  

 

2. imię i nazwisko  uczestnika .........................................................................................................  

klasa : ....................................................................................................  

 

imię i nazwisko  nauczyciela przygotowującego do konkursu  :  

 

..................................................................................... 

 

Utwór  1 

..............................................................................................................................................................  

autor ......................................................................................................... czas .........................  

 

Utwór  2 

..............................................................................................................................................................  

autor ......................................................................................................... czas .........................  

 

 

 

 

 

 

 

         (podpis opiekuna)                                                              (podpis dyrektora szkoły / placówki) 

 


