
¡A mí, me gusta el español! 
Konkurs języka i kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej dla liceów. 

 
Charakterystyka 

Konkurs skierowany jest do uczniów klasy 1-3 liceów. Ma na 
celu propagowanie kultury Hiszpanii oraz Ameryki 
Łacińskiej i języka hiszpańskiego. Konkurs składa się z 
dwóch modułów: 
M1 – język hiszpański, 
M2 – cywilizacja i kultura Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. 
 
Oba moduły są niezależne od siebie. Uczeń zgłasza się do 
obu modułów albo tylko jednego wybranego. W module 
M2 nie jest potrzebna znajomość języka. 
 
Moduł M1 język hiszpański –– sprawdza umiejętność komunikowania się w języku 
hiszpańskim na poziomie A2 w typowych sytuacjach. Obowiązuję gramatyka z poziomu B1. 
 
Moduł M2 kultura i cywilizacja Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej - sprawdza wiedzę uczniów 
dotyczącą kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, historii i geografii, kuchni hiszpańskiej i 
latynoamerykańskiej oraz sportu w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. 
 

Przebieg i organizacja 
Przebieg M1: 
Etap szkolny (25.03.2019 r. godz. 9:00) - język hiszpański: test wyboru, przeprowadzany w 
szkole ucznia 
Etap miejski (kwiecień 2019)  – język hiszpański: test wyboru, mail do napisania, 
przeprowadzany w szkole, która jest gospodarzem konkursu w danym roku szkolnym (w roku 
szkolnym 2018/19 w II Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu) 
 

Przebieg M2: 
Etap szkolny (25.03.2019 r. godz. 10:00) - kultura i cywilizacja Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej: 
test wyboru, przeprowadzany w szkole ucznia 
Etap miejski (kwiecień 2019)– kultura i cywilizacja Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej: test wyboru, 
pytania otwarte, przeprowadzane w szkole, która jest gospodarzem konkursu w danym roku 
szkolnym (w roku szkolnym 2018/19 w II Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu) 
 

Zakres 
Moduł M1 język hiszpański: 
 

Gramatyka: 
- czasowniki regularne i nieregularne, 
- czasowniki typu: gustar, encantar, doler, 
- czasy: presente de indicativo, pretérito indefinido, pretérito perfecto, presente de estar + 
gerundio, presente de ir + a + infinitivo 
- rzeczownik i rodzajnik: liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, rodzajniki określone i 
nieokreślone oraz użycie rodzajników 
- przymiotniki i zaimki oraz ich użycie. 
 



Leksyka: 
- zawody i zajęcia, 
- opis osoby, wygląd i charakter, zainteresowania, 
- rodzina, 
- czas wolny i opis dnia, 
- dom, 
- zakupy i sklepy, miejsca publiczne, 
- szkoła. 
 

Moduł M2 kultura i cywilizacja Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej: 
- historia Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, 
- kuchnia i zwyczaje hiszpańskie, 
- sport i polityka w życiu Hiszpanów, 
- cywilizacja Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. 
 

Nagrody 
Nagrodami w obu konkursach będą książki o tematyce hiszpańskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


