
Liga 

Języka Niemieckiego 

 ZAŁOŻENIA 

Głównym celem Ligi  jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania 

kulturą, historią oraz zagadnieniami geograficznymi krajów 

niemieckojęzycznych. Uczestnicy Ligi poszerzają swoją wiedzę na 

temat tradycji i obyczajów, świąt obchodzonych w krajach 

niemieckojęzycznych, poznają sylwetki niemieckich, austriackich  

i szwajcarskich kompozytorów, projektantów mody, muzyków, 

polityków wynalazców oraz uczonych. Uczniowie poznają 

najważniejsze wydarzenia z historii Niemiec, dowiadują się z jakie 

produkty codziennego użytku są produkowane w Niemczech a także 

poznają najciekawsze zakątki i zabytki Niemiec. Uczniowie 

odpowiadający na postawione im pytania poszerzą swoją  wiedzę  

o informacje, jakich nie zdobędą podczas zajęć z języka niemieckiego 

lub zdobędą je jedynie w bardzo wąskim zakresie. Uczestnictwo  

w Lidze poza tym uczy samodzielnej i rzetelnej pracy. Dodatkowo 

uczniowie gimnazjum ćwiczą  i utrwalają zagadnienia leksykalno- 

gramatyczne sprawdzane podczas egzaminu gimnazjalnego. 

REGULAMIN 

1. Szkolna Liga Języka Niemieckiego przeznaczona jest dla wszystkich 

uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi oraz dla 

wszystkich uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów. 

2. Co miesiąc będzie można pobrać u nauczycieli języka niemieckiego 

(D. Kardaś- budynek ul. Świętojańska 11 i p. Doroty Zaklikowskiej – 

Karczyńskiej oraz p. M. Kontnej – budynek ul. Stoczniowców 6) 

zestawy pytań do samodzielnego opracowania. 



3. Obowiązkiem uczniów biorących udział w Lidze jest dostarczenie 

odpowiedzi w/w nauczycielowi języka niemieckiego najpóźniej do 

ostatniego piątku każdego miesiąca. 

4. Uczestnicy Ligi zobowiązani są do samodzielnego rozwiązywania 

zadań. 

5.  W przypadku wątpliwości dotyczących samodzielności pracy jury 

konkursu może dokonać dodatkowej weryfikacji. 

6. Ostatni zestaw zadań ukaże się w maju.  

7. Rozwiązania dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

  

NAGRODY 

1. Wszyscy uczniowie, którzy dostarczą rozwiązane zadania w 

ustalonym terminie nagrodzeni zostaną plusem. 

2. Uczeń, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów w pierwszym 

semestrze otrzyma cząstkową ocenę celującą. Uczeń,  który 

zbierze najwięcej punktów do maja otrzyma cząstkową ocenę 

celującą, dyplom i nagrodę rzeczową. 
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