"Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal bist du Mensch."
J.W. Goethe

„Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem”
Johan Wolfgang Goethe

Termin konkursu - 15 .V. 2013 (środa)
Uczestnicy - klasy I, II, III gimnazjum
Zagadnienia konkursu dotyczyć będą następujących dziedzin:
1. Zakres leksykalny
Człowiek – np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy
charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania.
Życie rodzinne i towarzyskie – np. członkowie rodziny,
koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia
codziennego, formy spędzania czasu wolnego.
Praca – np. popularne zawody i czynności z nimi związane,
miejsca pracy
Żywienie – np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale
gastronomiczne.
Zakupy i usługi – np. rodzaje sklepów, towary,
sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług.
Sport – np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy,
imprezy sportowe.
Zdrowie – np. części ciała, samopoczucie, dolegliwości,
choroby i ich leczenie, wizyta u lekarza.
Niemieckojęzyczni kompozytorzy i malarze i ich dzieła
2. Zakres struktur gramatycznych
Zdania pojedyncze – oznajmujące, pytające rozkazujące.
Szyk wyrazów – prosty, przestawny, szyk zdania
podrzędnego
Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn,
oder, und, sondern
Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: dass, ob, weil

Czasownik
Strona czynna czasowników: Präsens, Perfekt, Präteritum
czasowników haben, sein; czasowniki zwrotne, modalne,
rozdzielnie i nierozdzielnie złożone; tryb rozkazujący.
Rzeczownik
Odmiana rzeczowników przez przypadki w liczbie poj. i mn.
Użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego.
Przymiotnik
Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników.
Przymiotniki w porównaniach als i wie.
Zaimek
Odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych, zwrotnych
Zaimki pytające, np. wer? was? wie? woher? wann? warum?
wo?
Liczebnik
Liczebniki główne i porządkowe
Przysłówek i przymiotnik
Regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków.
Przysłówki czasu i miejsca, np. morgen, gestern, heute, hier,
links, rechts.
Przyimek
Przyimki z celownikiem, biernikiem; z celownikiem i
biernikiem

Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht
genug zu wollen - man muss auch tun.

J.W. Goethe

Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać.
Śmiałość zawiera w sobie geniusz i magię.
Johan Wolfgang Goethe

