Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015

Kod ucznia

……………………….

Dzień

Miesiąc

Rok

Pieczątka WKK
Data urodzenia

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Drogi Sympatyku Języka Niemieckiego!
Gratulacje! To już drugi etap konkursu.
Życzymy Ci powodzenia!

Etap rejonowy
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Arkusz zawiera 6 stron.
W arkuszu jest do rozwiązania 10 zadań.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest
kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji
Konkursowej.
Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem
bądź piórem.
Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
W przypadku testu wyboru prawidłową odpowiedź
zaznacz stawiając znak X na literze poprzedzającej treść
wybranej odpowiedzi.
Nie używaj korektora. Jeżeli się pomylisz, błędne
sformułowanie przekreśl i wpisz obok poprawne.
Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały
umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.
Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów
możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie.
Brudnopis nie będzie oceniany.

Czas pracy:
90 minut

Liczba punktów
możliwych
do uzyskania: 80
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ZADANIE 1. Przeczytaj uważnie tekst. Zaznacz w tabeli, które z podanych zdań są zgodne z jego
treścią, czyli Richtig – R., a które są fałszywe, czyli Falsch – F. Wpisz odpowiednią literę
w kolumnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 2 punkty. (0 – 10 punktów).
„Talent“ – Club für Dich!
Schülerinnen und Schüler aus unserer Grundschule!
Wir laden Euch ein!
Bei uns könnt ihr: Freunde treffen, Projekte realisieren, Musik hören, Robote
konstruieren, Kochen und Backen lernen, Instrumente spielen, Filme drehen
Habt ihr Lust?, Habt ihr Zeit?
Kommt vorbei!
Wo? Im blauen Raum neben der Sporthalle, Eingang links
Wann? – an jedem Schultag
Samstags und Sonntags geschlossen
Start um 14.00, Schluss um 17.00

1.1 Der Club ist nur für Mädchen.
1.2 Im Club können die Schülerinnen und Schüler Filme drehen.
1.3 Der Club befindet sich in der Sporthalle.
1.4 Im Club können die Schülerinnen und Schüler Hausaufgaben machen.
1.5 Der Club ist am Wochenende nicht geöffnet.
ZADANIE 2. Przeczytaj informację, którą tato napisał do Markusa. Zaznacz w tabeli krzyżykiem,
które czynności wykonywał tato, mama, Onkel Heinz, a które Markus. Za każdą poprawną
odpowiedź otrzymujesz 2 punkty. (0 –10 punktów).
Markus,
Ich komme heute später nach Hause. Um 17 fahre ich zum Bahnhof. Ich muss Fahrkarten für
Sandra kaufen. Dann schnell zum Mechaniker, weil unser Auto kaputt ist.
Mach bitte kleine Einkäufe! Onkel Heinz besucht uns heute. Kauf fünf Brötchen, zehn Eier, zwei
Tomaten und zwei Gurken! Vergiss Mineralwasser nicht! Kuchen brauchen wir nicht, weil Mutti
eine Schokoladentorte gebacken hat. Mach deine Hausaufgaben! Vielleicht gehen wir am Abend
ins Kino.
Dein Vati
Vati

Markus

Onkel Heinz

Mutti

2.1

kommt später nach Hause.

2.2
2.3
2.4
2.5

fährt zum Bahnhof.
kommt zu Besuch
soll Einkäufe machen.
hat eine Torte gebacken.
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ZADANIE 3. Przyporządkuj wyrazy z ramki do odpowiedniej kategorii a, b, c, lub d. Do każdej
kategorii pasuje cztery (4) wyrazy. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. (0-16
punktów).
*Katze, *Bett, *März, *Kuh, *Schrank, *Hand, *Stuhl, *Mund, *Affe, *Oktober, *Schwein,
*Finger, *April, *Sofa, *Bauch, *November
a) Körperteile:

b) Tiere

c) Monate

d) Möbel

1. ……………………………

1. ……………………………

1. …………………………….

1. ………………………………

2. …………………………….

2. ……………………………

2. ……………………………..

2. ………………………………

3. .……………………………

3 ………………………………

3. ……………………………..

3. ………………………………

4. ……………………………

4. ……………………………

4. …………………………….

4. ………………………………

ZADANIE 4. Które z podanych słów nie pasuje do pozostałych? Przekreśl je tak, jak w przykładzie.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. (0-5 punktów).
Przykład: 5.0 Auto: A) bequem – B) schwarz – C) freundlich – D) schnell
4.1

die Haare

a) kurz

b) lang

c) glatt

d) höflich

4.2

die Kleidung

a) Hose

b) Kappe

c) Birne

d) Mantel

4.3

das Wetter

a) fleißig

b) fantastisch

c) gut

d) schlecht

4.4

die Berufe

a) Ärztin

b) Laden

c) Fahrer

d) Lehrer

4.5

die Jahreszeiten

a) Herbst

b) Weihnachten

c) Sommer

d) Frühling

ZADANIE 5. Z podanych odpowiedzi a, b lub c wybierz jedną właściwą. Za każdą poprawną
odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. (0-4 punkty).
5.1 Im Winter
a) fährt man Schlitten.

b) badet man im See.

c) grillt man im Garten.

b) putzt man die Zähne.

c) kocht man Suppen.

5.2 Im Badezimmer
a) schläft man.

5.3 Im Frühling und im Sommer
a) schneit es oft.

b) ist es frostig.

c) scheint die Sonne sehr oft.

5.4 Pablo feiert am ......................... (czwartego czerwca) seinen Namenstag.
a) vierten Juni

b) vierten Juli

c) vierzehnten August
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ZADANIE 6. Z podanych odpowiedzi a lub b wybierz jedną właściwą. Za każdą poprawną
odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. (0-10 punktów).
6.1 Monika ………………………..… ihrer Mutter
a) helft
6.2 Peter besucht ………………… Onkel.
a) seinem
6.3 Ich gratuliere ………………. zum Geburtstag.
a) dich
6.4 Mein Vater interessiert ………………… für Sport.
a) sich
6.5 Das ist ein Hemd. Das sind zwei
a) Hemder
6.6 Sie wohnen ………………… Lande.
a) auf dem
6.7 Elena ……………………….. gut schwimmen.
a) kannt
6.8 Manfred hat einen Brief
a) geschrieben.
6.9 Wann ……………. du Mathe?
a) habst
6.10 Wo ………………. ihr in den Ferien?
a) wart

b) hilft
b) seinen
b) dir
b) mich
b) Hemden
b) auf das
b) kann
b) geschreiben.
b) hast
b) warst

ZADANIE 7. Wybierz poprawne wyrażenie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt.
(0 – 5 punktów).
7.1 Die Tante hängt das Bild ___________________ .
a) an die Wand
b) an der Wand
7.2 Peter geht ___________________ .
a) ins Kino
b) im Kino
7.3 Wir wollen noch ___________________ spielen.
a) in den Park
b) im Park
7.4 Er legt das Buch ___________________ .
a) auf den Tisch
b) auf dem Tisch.
7.5 Der Sessel steht ___________________ .
a) vor den Fernseher
b) vor dem Fernseher
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ZADANIE 8. Z podanych wyrazów ułóż zdania oznajmujące, pytające lub rozkazujące. Pamiętaj
o formach czasownika i odpowiednim szyku zdania. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz
2 punkty. (0 – 10 punktów).
8.1

sofort – aufstehen – !

8.2

er – Krimis – lesen – ?

8.3

Elena – tragen – Jeans.

8.4

wie – Telefonnummer – deine – sein – ?

8.5

er – sein – aufräumen – Zimmer.

Karl,

ZADANIE 9. Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję. UWAGA! Cztery reakcje
nie pasują do żadnej sytuacji. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. (0 – 5
punktów).

Sytuacja

Reakcja

9.1 Jak powiesz, że pada deszcz.
9.2 Powiedz koledze, że jest bardzo uprzejmy.
9.3 Zapytaj kolegę, czy jest jedynakiem.
9.4 Powiedz babci, że chcesz zostać lekarzem.
9.5 Zapytaj koleżankę, czy chciałaby dostać królika?

a. Du bist sehr hübsch.
b. Oma, ich will Arzt werden.
c. Es regnet.
d. Hast du einen Hund bekommen?
e. Opa, ich will Krankenschwester werden.
f. Bist du ein Einzelkind?
g. Du bist sehr freundlich.
h. Es blitzt.
i. Möchtest du ein Kaninchen bekommen?
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ZADANIE 10. Wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź. Za każdą poprawną odpowiedź
otrzymujesz 1 punkt. (0 – 5 punktów).
10.1 Die Schweiz ist _____________ Deutschland
a) kleiner als
b) größer als

c) so groß wie

10.2 Am ersten Schultag bekommen die deutschen Kinder eine _____________.
a) Spielkonsole

b) Puppe

10.3 Den Advent feiert man _____________vor Weihnachten.
a) vier Wochen
b) zwei Wochen

c) Schultüte

c) eine Woche

10.4 Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland heißt ____________
a) Bonn
b) Bern
c) Berlin
10.5 „Stille Nacht, heilige Nacht“ singen die Deutschen _____________
a) zu Weihnachten
b) zu Ostern
c) im Mai
Brudnopis
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
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