
                                         

Experten gesucht! 

Technisches Deutsch     

Specjaliści poszukiwani! Język niemiecki techniczny 

  

Zapraszamy uczniów klas 1-4 technikum do udziału w szkolnym konkursie 

j. niemieckiego. Konkurs ma na celu popularyzację słownictwa technicznego i 

języka niemieckiego zawodowego wśród uczniów technikum. Zadanie 

konkursowe polega na przygotowaniu pracy w jednej z podanych trzech form, w 

j. niemieckim: filmiku, prezentacji lub ogłoszenia/wizytówki. 

Filmik lub prezentacja w języku niemieckim mają prezentować zawód, do 

którego przygotowuje się uczeń, jakich narzędzi/materiałów używa, na czym 

polega jego zawód (np. technik elektryk). Wizytówka lub ogłoszenie mają 

zaprezentować usługi wykonywane przez ucznia (np. instalacja i konfiguracja 

oprogramowania, wymiana żarówki      ). 

1) Filmik w języku niemieckim trwający maksymalnie 4 minuty. 

2) Prezentacja multimedialna w języku niemieckim (min. 15 slajdów, praca 

samodzielna, jednoosobowa) 

W filmiku/ prezentacji w języku niemieckim należy zawrzeć odpowiedzi na 

następujące pytania: 

- In welchem Beruf qualifizierst du dich? 

- Was machst du in deinem Beruf?/ Womit beschäftigst du dich?/Welche 

Dienstleistungen bietest du an?  



- Welche Werkzeuge brauchst du in deiner Arbeit? 

- Mit wem arbeitest du? 

Ocenie podlega: 

− poprawność językowa 

− szata graficzna/forma prezentacji 

− zawarcie odpowiedzi na przedstawione powyżej pytania 

− estetyka pracy 

− podejście do przedstawienia swojego zawodu 

− Kreatywne podejście do tematu 

 

3) Wizytówka/ogłoszenie o wykonywanych usługach w j. niemieckim 

W wizytówce (Visitenkarte) lub ogłoszeniu w j. niemieckim należy opisać 

oferowane przez siebie usługi i odpowiedzieć na poniższe pytania: 

- Welche Dienstleistungen bietest du an? 

- Was kosten deine Dienstleistungen? 

- Dienstleistungsumfang 

- Ist der eventuelle Anfahrt zum Kunden im Preis inbegriffen? 

- Kontakt 

Ocenie podlega: 

− zawarcie odpowiedzi na powyższe pytania w ogłoszeniu/wizytówce 

− forma prezentacji ogłoszenia/wizytówki 

− szata graficzna 

− poprawność językowa 

− oryginalność 

− estetyka ogłoszenia/wizytówki 



− Kreatywne podejście do tematu 

 

Na zwycięzcę każdej kategorii czeka nagroda rzeczowa! 

Prace należy przesłać do 10.03.2021r. na adres: 

k.cybulska-basaj@zsp3zamosc.pl 

 W razie pytań proszę o kontakt pod tym samym adresem mailowym. 

Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia zwycięskich prac na 

stronie szkoły. 

 

 

 


