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SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Podstawę organizacji Konkursu Języka Niemieckiego stanowi Zarządzenie  

nr 40/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 czerwca 2020 roku. 

2. Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego regulują łącznie: 

„Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów 

klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego  

w roku szkolnym 2020/2021” oraz „Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego 

Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021”.  

3. Organizatorem Konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. 

4. Na zlecenie Pomorskiego Kuratora Oświaty współorganizatorem 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół 

podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 

jest: Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich. 

5. Celem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego jest:  

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych,  

- rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym 

działaniu, 

- promowanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach w dziedzinie języka 

niemieckiego, 

- motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego,  

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru 

językowego, 

- tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich 

szkół,  

- promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.  

6. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu przedmiotowego 

jest zgłoszenie jej udziału z adresu e-mail dyrektora szkoły poprzez 

elektroniczny formularz on-line dostępny na stronie 

https://sp.trabki.szkolna.net w zakładce KONKURSY KURATORYJNE 

„Konkurs kuratoryjny z Języka Niemieckiego”,  

w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2020 r.  
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7. Lista szkół zgłoszonych do konkursu zostanie ogłoszona na stronie 

internetowej https://sp.trabki.szkolna.net w dniu 6 października 2020 

r.  

8. Przewodniczący komisji na każdym stopniu konkursu są odpowiedzialni za 

dostosowanie warunków technicznych do zgłoszonych wcześniej 

szczególnych potrzeb uczestników konkursu. Nie przewiduje się zmian 

merytorycznych testu ani czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań.  

 

II. Organizacja i przebieg konkursu 

 

Konkurs składa się z trzech stopni: I-szkolnego, II-rejonowego,  

III-wojewódzkiego. 

 

Stopień  Termin  Miejsce 

I-szkolny  22.10.2020 

godz.14.00 

szkoła macierzysta ucznia 

II-rejonowy  8.03.2021  

godz.14.00 

według przypisanych rejonów 

III-wojewódzki  15.04.2021  

godz.12.00 

Szkoła Podstawowa w Trąbkach 

Wielkich 

 

I stopień-szkolny 

 

1. W I stopniu (szkolnym) konkursów przedmiotowych dla szkół 

podstawowych może wziąć udział każdy uczeń z klas IV - VIII szkoły 

podstawowej.  

2. Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest 

przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej (SKK) wypełnioną komputerowo 

„Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu” (Załącznik nr 1 do 

Ramowego regulaminu). Karta zgłoszenia musi być podpisana przez 

rodzica (prawnego opiekuna) oraz przez dyrektora szkoły, do której 

uczęszcza uczeń.  

3. Eliminacje szkolne odbędą się dnia 22 października 2020 r. o godzinie 

14.00. 

https://sp.trabki.szkolna.net/
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4. Przewodniczący WKK przygotowuje zestaw zadań konkursowych i przesyła 

je do dnia 21 października 2020 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail 

dyrektora zgłoszonej szkoły.  

5. Jeśli szkoła nie otrzyma zestawu zadań do godziny 13.00, dnia  

21 października 2020 r. Przewodniczący SKK jest zobowiązany 

do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego WKK  

drogą e-mailową sp.trabkiwielkie@gmail.com. 

6. Zestaw zadań konkursowych składać się może z zadań zamkniętych, 

otwartych, sprawdzających umiejętność czytania, reagowania językowego, 

znajomość słownictwa i gramatyki, znajomość realiów krajów 

niemieckojęzycznych (np. mapa, zabytki, kuchnia, muzyka, wynalazki- 

Landeskunde). 

7. Czas rozwiązywania zadań na stopniu szkolnym wynosi 45 minut. 

8. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać ze słowników, 

innych pomocy naukowych ani urządzeń elektronicznych. 

9. Na stopniu szkolnym obowiązuje materiał zawarty w podstawie 

programowej nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej)  

z rozszerzeniem do poziomu A2+/B1.  

10. Szkolne Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i 

sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzają protokół (załącznik nr 3, do 

Ramowego regulaminu) ze stopnia szkolnego konkursu. Przewodniczący 

SKK przekazują Przewodniczącemu właściwej Rejonowej Komisji 

Konkursowej (RKK), do 27 października 2020 r. następujące 

dokumenty: 

a) protokół ze stopnia szkolnego konkursu przedmiotowego,  

b) sprawdzone arkusze uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów 

kwalifikujących ich    do kolejnego stopnia konkursu, 

c) wypełnione komputerowo „Karty zgłoszenia ucznia do 

konkursu” uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich 

do kolejnego stopnia konkursu; 

d) informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych 

eliminacji II stopnia do szczególnych potrzeb ucznia zakwalifikowanego 

mailto:sp.trabkiwielkie@gmail.com
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do udziału w II stopniu konkursu, jeżeli zachodzi potrzeba takiego 

dostosowania. 

11. Każda szkoła, która przeprowadziła eliminacje szkolne, jest 

zobowiązana do przesłania protokołu ze stopnia szkolnego do właściwej 

RKK, bez względu na kwalifikacje swoich uczniów. 

12. SKK przesyłają protokół zarówno w formie papierowej, jak i 

elektronicznej (dokument w wordzie, nie skan protokołu).  

13. Kopie protokołu przesłanego do RKK, SKK pozostawia w swojej 

dokumentacji. 

14. Po zweryfikowaniu przez RKK prac uczniowskich ze stopnia szkolnego, 

przewodniczący poszczególnych komisji rejonowych do dnia 5 listopada 

2020 r. ogłaszają listę uczniów zakwalifikowanych do II stopnia konkursu 

na stronie internetowej siedziby RKK. 

15. W uzasadnionych przypadkach (zbyt mała liczba uczestników II stopnia 

w danym rejonie, a zbyt duża w innym rejonie) WKK zastrzega sobie 

prawo do wprowadzenia zmian (innego podziału uczestników w stopniu 

rejonowym). Informacje na temat ewentualnych zmian będą się 

znajdowały na stronach internetowych RKK. 

16. Z I stopnia (szkolnego) spośród uczestników konkursu przechodzą do  

II stopnia uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 70% punktów 

możliwych do uzyskania w eliminacjach szkolnych. 

 II stopień-rejonowy 

 

1. Eliminacje II stopnia (rejonowego) odbędą się 8 marca 2021 r.  

o godz. 14.00 w wyznaczonych siedzibach komisji rejonowych.  

 

1.1 Dopuszcza się zmianę siedziby przeprowadzenia stopnia rejonowego 

konkursu. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 85/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28  października 2020 r. 

zmieniającego Zarządzenie Nr 71/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  

11 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych. 

 

5 
 

WYKAZ REJONÓW ELIMINACJI II STOPNIA ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH 

REJONOWYCH KOMISJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

Lp. Rejon obejmuje  Nazwa i adres szkoły  Imię i nazwisko 

przewodniczącego 

RKK  

1. Miasto Gdańsk Szkoła Podstawowa Nr 48 

ul. Burzyńskiego 10 

80-462 Gdańsk 

Ewa Kulczyk 

e.kulczyk@sp48.edu.gd

ansk.pl 

2. Miasto Gdynia,  

Miasto Sopot  

Sopocka Autonomiczna Szkoła 

Podstawowa  

Aleja Niepodległości 739A,  

81-838 Sopot 

tel. 58 551 37 49 

Lucyna Dorawa – 

Biłanicz 

ssa.sekretariat@gfo.pl 

3. Powiaty:  

pucki, 

wejherowski 

Szkoła Podstawowa nr 8 

84-200 Wejherowo 

ul. Nanicka 22 

tel. 58 672 17 15 

Patrycja Szwół 

patrycja.szwol@gmail.c

om 

 

4. Powiaty 

gdański,  

starogardzki, 

tczewski 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Zblewska 18  

83-200 Starogard Gdański 

tel. 58 562-96-09 

Hanna Szulc 

konkurs.jezykniemiecki

@ 

psp1.starogard.pl 

5. Powiaty:  

bytowski, 

kartuski, kościerski 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych    

ul. Wolności 39 

83-314 Somonino 

Aleksandra Konopka 

olagrzedzicka@wp.pl 

 

6. Miasto Słupsk, 

powiaty: lęborski, 

słupski ziemski 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1  

ul. Dygasińskiego 14 

84-300 Lębork 

Joanna Nowicka-

Młyńska 

joannanowickamlynska

@gmail.com 

7. Powiaty: 

kwidzyński, 

malborski, 

nowodworski, 

sztumski 

Szkoła Podstawowa nr 5  

im. Zjednoczonej Europy  

ul. Kamienna 18 

82-500 Kwidzyn 

tel. 55 2793945 

 

Kamila Kurpiewska-

Grochowska 

kkurpiewska@wp.pl 

mailto:ssa.sekretariat@gfo.pl
mailto:joannanowickamlynska@gmail.com
mailto:joannanowickamlynska@gmail.com
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8. Powiaty: chojnicki, 

człuchowski  

Szkoła Podstawowa nr 7 

im. Jana Karnowskiego 

89-600 Chojnice, ul. Tuwima 2 

tel. 52 397 37 70 

Iwona Hinc 

iwohinc@wp.pl 

 

2. Przewodniczący WKK przesyła zestawy zadań do Przewodniczących RKK 

do dnia 5 marca 2021 r. pocztą na adres szkoły, będącej siedzibą RKK.  

3. Jeśli szkoła (siedziba RKK) nie otrzyma zestawu zadań do godz. 13.00 

dnia 5 marca 2021 r. Przewodniczący RKK jest zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego WKK drogą 

mailową. 

4. Zestaw zadań konkursowych może składać się z zadań zamkniętych  

i otwartych, sprawdzających umiejętność reagowania językowego, 

umiejętność czytania lub słuchania, znajomość słownictwa  i gramatyki 

oraz znajomość realiów krajów niemieckojęzycznych (np. geografia, 

historia, sztuka, kultura - Landeskunde). 

5. Na stopniu rejonowym obowiązuje materiał zawarty w podstawie 

programowej nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej)  

z rozszerzeniem do poziomu B1. 

6. Czas rozwiązywania zadań na stopniu rejonowym wynosi 60 minut. 

7. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać ze słowników, 

innych pomocy naukowych, ani urządzeń elektronicznych. 

8. Prace uczniów są kodowane. 

9. Uczeń uczestniczący w konkursie powinien posiadać przy sobie aktualną 

legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

10. Rejonowe Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu  

i sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzają protokół (załącznik nr 4 

do Ramowego regulaminu) ze stopnia rejonowego konkursu 

przedmiotowego. Przewodniczący RKK przekazują Przewodniczącemu 

WKK, do dnia 11 marca 2021 r. następujące dokumenty: 

a) protokół z posiedzenia RKK,  

b) sprawdzone prace (arkusze) tylko tych uczniów, którzy uzyskali 

liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu,  
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c) „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tych uczniów, którzy 

uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia 

konkursu, 

d) informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych 

eliminacji III stopnia do szczególnych potrzeb ucznia 

zakwalifikowanego do udziału w III stopniu konkursu, jeżeli zachodzi 

potrzeba takiego dostosowania. 

11. Przewodniczący RKK przesyła protokół wraz z pracami uczniów na adres 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: 

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach 

Wielkich  

ul. Sportowa 2 

83-034 Trąbki Wielkie 

Telefon: 58 682 87 30 

sp.trabkiwielkie@gmail.com 

z dopiskiem: Konkurs Języka Niemieckiego 

12. Przewodniczący RKK przesyła protokół również drogą elektroniczną 

przewodniczącemu WKK na adres: sp.trabkiwielkie@gmail.com 

13. Kopie protokołu przesłanego do WKK, RKK pozostawia w swojej 

dokumentacji. 

14. Z II stopnia (rejonowego) spośród uczestników każdego konkursu 

przechodzą do III stopnia (wojewódzkiego) uczniowie, którzy otrzymali, 

co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach 

rejonowych.  

15. Po zweryfikowaniu przez WKK prac uczniowskich ze stopnia rejonowego, 

przewodniczący WKK do 22 marca 2021 r. ogłasza listę uczniów 

zakwalifikowanych do III stopnia konkursu, na stronie siedziby WKK 

(https://sp.trabki.szkolna.net) 

16. Przewodniczący RKK sporządza „Sprawozdanie z przebiegu konkursu”, 

czyli dokumentację statystyczną z konkursu stopnia szkolnego  

i rejonowego według podanego wzoru (załącznik nr 2 do Ramowego 

regulaminu) i przesyła ją pocztą elektroniczną do dnia 26 marca 2021 r. 

na adres sp.trabkiwielkie@gmail.com 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 85/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28  października 2020 r. 

zmieniającego Zarządzenie Nr 71/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  

11 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych. 

 

8 
 

III stopień-wojewódzki 

 

1. Eliminacje III stopnia (wojewódzkiego) odbędą się 15 kwietnia 2021 r. 

o godz. 12.00 w siedzibie WKK: Szkoła Podstawowa im. Kunegundy 

Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 2. 

1.1 Dopuszcza się zmianę siedziby przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego 

konkursu. 

2. Przewodniczący WKK przygotowuje zestaw zadań konkursowych. 

3. Na stopniu wojewódzkim obowiązuje materiał zawarty w podstawie 

programowej nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej)  

z rozszerzeniem do poziomu B1+. 

4. Zestaw zadań konkursowych może składać się z zadań zamkniętych  

i otwartych, sprawdzających umiejętność czytania, pisania, znajomość 

słownictwa i gramatyki, jak również wiedzy realioznawczej krajów 

niemieckojęzycznych (np.  kultury, sztuki, historii, geografii krajów 

niemieckojęzycznych);  

5. Czas rozwiązywania zadań na stopniu wojewódzkim wynosi 90 minut. 

6. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać ze słowników, 

innych pomocy naukowych, ani urządzeń elektronicznych. 

7. Prace uczniów są kodowane. 

8. Uczeń uczestniczący w konkursie powinien posiadać przy sobie aktualną 

legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

9. Przewodniczący WKK do dnia 18 kwietnia 2021 r. dostarcza 

wojewódzkiemu koordynatorowi ds. konkursów w Kuratorium Oświaty  

w Gdańsku do zatwierdzenia protokoły (załącznik nr 5 do Ramowego 

regulaminu) z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów, 

podpisane przez przewodniczącego i członków WKK. Przewodniczący WKK 

przesyła również protokoły pocztą elektroniczną. Listy laureatów 

i finalistów ustalane są według uzyskanej przez nich punktacji w porządku 

malejącym. Za prawidłowość danych odpowiada Przewodniczący WKK.  

10. Protokoły z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów III 

stopnia (wojewódzkiego) zatwierdza Pomorski Kurator Oświaty w ciągu  

5 dni roboczych, od dnia ich otrzymania. 
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11. Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał,  

co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach 

wojewódzkich.  

12. Tytuł laureata konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał,  

co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach 

wojewódzkich.  

13. Przewodniczący WKK po otrzymaniu zatwierdzonych list laureatów  

i finalistów ogłasza je niezwłocznie na stronie internetowej siedziby WKK 

(https://sp.trabki.szkolna.net) 

 

III. Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowych 

1. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele mają prawo 

wglądu do prac ocenionych przez komisje poszczególnych stopni, w terminie 

do 3 dni roboczych, od dnia ogłoszenia wyników danego stopnia.  

2. Przegląd pracy konkursowej odbywa się po wcześniejszym przesłaniu 

stosownej wiadomości drogą mailową do przewodniczącego komisji 

odpowiedniego stopnia w obecności osoby wyznaczonej przez organizatora 

konkursu, w miejscu i o czasie wskazanym przez przewodniczącego 

odpowiedniej komisji. 

3. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów 

zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac: 

1) Zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac może wnieść 

pisemnie lub elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych 

opiekunów) lub jego rodzice (opiekunowie prawni): 

a. po stopniu szkolnym - do komisji rejonowej; zastrzeżenie rozpatruje 

zespół powołany przez przewodniczącego RKK; decyzja zespołu jest 

ostateczna, 

b. po stopniu rejonowym - do komisji wojewódzkiej; zastrzeżenie 

rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego WKK; decyzja 

zespołu jest ostateczna, 

c. po stopniu wojewódzkim - do Wojewódzkiego Koordynatora ds. 

Konkursów. Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany 

przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w następującym składzie: 

Wojewódzki Koordynator ds. Konkursów, inny wizytator Kuratorium 
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Oświaty, przewodniczący WKK oraz 2 nauczycieli danego przedmiotu 

niebędących członkami WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna. Zespół 

rozpatruje zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy 

konkursowej, a nie dokonuje ponownej weryfikacji całej pracy. 

4. Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc od 

następnego dnia, od ogłoszenia wyników po poszczególnych stopniach 

konkursów. 

5. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, licząc 

od dnia wniesienia odwołania. 

 

IV. Literatura pomocnicza* 

 

1. Podręczniki do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej  

i ponadpodstawowej zatwierdzone do użytku szkolnego przez MEN (wykaz 

dostępny na: www.men.gov.pl) 

2. Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku 

szkolnego 2018/2019, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2017 

3. Bęza S., Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących, 

Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999 

4. Bęza S., Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder, WSiP, 2004 

5. Fandrych, Tallowitz, Sage und Schreibe. Słownictwo niemieckie  

z ćwiczeniami, LektorKlett 

6. Fischer-Mitziviris A., Janke-Papanikolaou S., So geht`s. Fertigkeitentraining 

Grundstufe Deutsch, LektorKlett, 2003.  

7. Frangou E., Kokkini E., Petrova A., Schritt für Schritt ins Grammatikland, 

Hueber 

8. Großer Lernwortschatz. Deutsch als Fremdsprache. Duży słownik 

tematyczny dla uczących się języka niemieckiego, Hueber 

9. Hahn R., 250 zagadek językowych NIEMIECKI z kluczem, LektorKlett. 

10. Hauschild A., 250 ćwiczeń ze słownictwa NIEMIECKI z kluczem, 

LektorKlett. 

11. Lege P., Wer, was, wann, wo? Das D-A-CH – Landeskunde-Quiz, 

Langenscheidt 

12. Matecki, Dreimal Deutsch. In Österreich. In Deutschland. In der Schweiz.   

Klett  
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13. Szarmach-Skaza, Tkaczyk: Wörter –Bäume. Słownictwo niemieckie. PWN  

14. Specht F., Zwischendurch mal Landeskunde, Hueber,  

15. Wencker Bouillot: Klipp und Klar. Gramatyka języka niemieckiego  

    z ćwiczeniami. LektorKlett.  

16. Przydatne linki: 

• https://www.deutsch-perfekt.com 

• https://www.dw.com/de/ 

• www.wissen.de 

• www.helles-koepfchen.de 

• www.deutschland.de 

• www.nachrichtenfuerkinder.de 

• www.pasch-net.de 

• https://www.planet-schule.de  

*Powyższe pozycje są jedynie przykładami dostępnych źródeł informacji, nie 

stanowią wyczerpującej listy literatury do przygotowania się do konkursu. 

 

Dorota Niewiadomska 

Przewodnicząca 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 
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