
III Liceum Ogólnokształcące 
im. gen. Józefa Sowińskiego 

w Warszawie    

DYREKTORZY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

III Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie
pragnie zaprosić młodzież Państwa szkoły do udziału 

w 
III Międzyszkolnym Warszawskim Konkursie Języka i Kultury Hiszpańskiej

„ HABLO ESPAÑOL Y CONOZCO ESPAÑA”

POD PATRONATEM HONOROWYM BIURA RADCY DS. EDUKACJI
AMBASADY HISZPANII

 

W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu, kartę zgłoszenia oraz zgodę rodzica/opiekuna 
prawnego na udział w konkursie. 

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres e- mail: adamari.10@hotmail.com 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 lutego 2019 r.

ZAPRASZAMY!!! 

         Dyrektor                                                                                                     Koordynator
                                                            
    Grzegorz Mazur                                                                                    Agnieszka Iglesias Pérez



   REGULAMIN 

III MIĘDZYSZKOLNY WARSZAWSKI KONKURS JĘZYKA I KULTURY

HISZPAŃSKIEJ DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ ŚREDNICH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

¨HABLO ESPAÑOL Y CONOZCO ESPAÑA¨

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów pierwszych i drugich klas szkół średnich w Warszawie.

2.  Organizatorem  Konkursu  jest  III  Liceum  Ogólnokształcące  im.  gen.  J.  Sowińskiego  

w Warszawie, ul. Rogalińska 2.

3. Konkurs został objęty patronatem honorowym Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii.

4. Etap szkolny konkursu odbędzie się 15.03.2019 r., etap finałowy – 24.04.2019 r.

II. CELE KONKURSU 

- Rozwijanie zainteresowań językiem hiszpańskim. 

- Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.

- Podniesienie poziomu umiejętności językowych (słuchania, mówienia, pisania i czytania).

- Wzbogacenie wiedzy uczniów o kulturze, historii, geografii, polityce, literaturze i  

  zwyczajach Hiszpanii. 

- Motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu  

  języka, jak również znajomości Hiszpanii.

- Kształtowanie postawy „pozytywnej rywalizacji”. 

III.WARUNKI KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter międzyszkolny (warszawskie szkoły średnie).

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1 i 2 warszawskich szkół średnich.

3. Konkurs podzielony jest na konkurs językowy   Hablo Español i konkurs wiedzy o Hiszpanii

Conozco España. Konkursy składają się z dwóch etapów.

4. Język konkursu to język polski – konkurs z wiedzy o Hiszpanii i język hiszpański – konkurs

językowy.

5.  Warunkiem udziału  w  konkursie  jest  wysłanie  drogą  elektroniczną  w nieprzekraczalnym

terminie do 25 lutego 2019 r. karty zgłoszenia ucznia na adres: adamari.10@hotmail.com 

6. W karcie zgłoszenia należy podać: nazwę szkoły, liczbę uczestników, ich imiona i nazwiska, imię

i nazwisko opiekuna uczniów, jego adres mailowy i telefon kontaktowy, pieczątkę szkoły i podpis

mailto:adamari.10@hotmail.com


opiekuna.

IV. ZAKRES  WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI,  WYMAGANIA  POSZCZEGÓLNYCH

ETAPÓW 

Konkurs  językowy  HABLO  ESPAÑOL.  Ogólny  zakres  wiedzy  i  umiejętności

obowiązujący  w  trakcie  konkursu  na etapie  szkolnym oparty  jest  na  podstawie  programowej

nauczania języków obcych na poziomie liceum. Zakres wiedzy i umiejętności na etapie finałowym

może wykraczać poza treści podstawy programowej. 

ETAP SZKOLNY: CZĘŚĆ PISEMNA:

Test składa się z następujących części:

 rozumienie tekstu pisanego,

 część leksykalno-gramatyczna.

ETAP FINAŁOWY: CZĘŚĆ PISEMNA:

Test składa się z następujących części:

 rozumienie tekstu pisanego,

 rozumienie ze słuchu,

 część leksykalno-gramatyczna.

Konkurs  wiedzy  o  Hiszpanii  CONOZCO ESPAÑA  . Uczeń wykazuje  się  wiedzą  o  kulturze,

sztuce, geografii, historii, polityce i życiu codziennym w Hiszpanii.

ETAP SZKOLNY: CZĘŚĆ PISEMNA:

Ogólne informacje o Hiszpanii  (ustrój,  rodzina królewska, państwa graniczące,  języki,  regiony

autonomiczne, zabytki, sztuka, kuchnia, itp.).

Święta i tradycje hiszpańskie na poziomie narodowym.

Historia Hiszpanii – okres arabski w Hiszpanii, królowie katoliccy, rekonkwista.

Wspólnota autonomiczna: Andaluzja- geografia, historia, zabytki, gastronomia, kultura, sztuka,

święta, polityka, życie codzienne.

ETAP FINAŁNOWY: CZĘŚĆ PISEMNA:

Ogólne informacje o Hiszpanii  (ustrój, polityka, rodzina królewska, państwa graniczące, języki,



regiony autonomiczne, zabytki, sztuka, kuchnia, itp.).

Historia Hiszpanii – Hiszpania Habsburgów

Wspólnota  autonomiczna: Andaluzja  i  Madryt  -  geografia,  historia,  zabytki,  gastronomia,

kultura, sztuka, święta, muzyka, kino, polityka, życie codzienne.

Siglo de Oro – Hiszpański Złoty Wiek

Artyści współcześni XXI w. na poziomie narodowym – muzyka.

ETAP FINAŁNOWY: CZĘŚĆ USTNA:

Prezentacja na dowolnie wybrany temat kulturowy z wybranego regionu Hiszpanii. 

Ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna prezentacji, wiedza uczniów nt. dziedzictwa 

kulturowego, historii i geografii, sztuki, zwyczajów wybranego regionu. Prezentacja

powinna trwać od 7 do 10 min. Po zakończonej prezentacji komisja może zadawać pytania.

Konkurs wiedzy o Hiszpanii na każdym etapie odbywa się w parach.

V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

KONKURS  JĘZYKOWY  ¨HABLO  ESPAÑOL¨  ETAP SZKOLNY  odbędzie  się  w  dniu

15.03.2019 r. Organizator konkursu prześle pocztą elektroniczną opiekunowi zgłoszonych uczniów

test  językowy,  a  także  klucz  odpowiedzi.  Trzech  uczestników  z  największą  ilością  punktów

przechodzi  do  drugiego  etapu.  Po  zakończeniu  etapu  szkolnego  opiekun  uczestników  prześle

organizatorowi konkursu protokół z uzyskanymi wynikami do dnia 19.03.2019r.

ETAP FINAŁOWY  odbędzie się  w dniu  24.04  .  2019 r.  w siedzibie  III  LO im.  gen.  

J. Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2.

Uczniowie rozwiązują test pisemny. 3 osoby z najwyższą punktacją zdobywają tytuł laureata

i  otrzymują  nagrody  za  I,  II  i  III  miejsce.  Wszyscy  uczestnicy  etapu  finałowego  otrzymają

pamiątkowe dyplomy. 

KONKURS WIEDZY O HISZPANII ¨CONOZCO ESPAÑA¨ ETAP SZKOLNY  odbędzie się

w dniu 15  .03.2019r. Uczniowie rozwiązują w szkole test w języku polskim. Po zakończeniu etapu

szkolnego opiekun uczestników prześle organizatorowi konkursu protokół z uzyskanymi wynikami.

Trzy  pary  uczestników  z  największą  ilością  punktów przechodzą  do  drugiego  etapu.  

Po zakończeniu etapu szkolnego opiekun uczestników prześle organizatorowi konkursu protokół  

z uzyskanymi wynikami do dnia 19.03.2019r. 



ETAP  SZKOLNY  FINAŁOWY,  część  pisemna  odbędzie  się  w  dniu  24.04.2019r.  

w siedzibie III LO. 6 par z najwyższą punktacją przejdzie do etapu ustnego, który odbędzie się po

krótkiej przerwie również w dniu 24.04.2019r.  Trzy pary z najwyższą punktacją zdobędą tytuł

laureata  i otrzymają nagrody za I, II i III miejsce. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają

pamiątkowe dyplomy. 

V. NAGRODY

1. Każdy z uczestników etapu finałowego otrzyma pamiątkowy dyplom, uczestnicy etapu ustnego

tytuł finalisty, a trzy najlepsze osoby tytuł laureata oraz atrakcyjne nagrody zarówno w konkursie

językowym jak i wiedzy o Hiszpanii.  Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w dniu  24.04.2019 r. 

VI. UWAGI

1. Organizatorzy konkursu nie udostępniają finałowych prac konkursowych.

2.  Przystąpienie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  i  umieszczenia

wyników konkursu, a także zdjęć z przebiegu konkursu na stronie internetowej oraz szkolnego

portalu społecznościowego Facebook organizatora konkursu.

3. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga jury i organizator konkursu. 

4. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres email: adamari.10@hotmail.com

Przykładowa bibliografia:

1. Podręczniki do nauczania języka hiszpańskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego 

w gimnazjum i dostosowane do nich zeszyty ćwiczeń.

2. R. Alonso Raya, A. Castañeda Castro, i in. Gramática básica del estudiante de español,    

       Difusión, Barcelona 2005

3. F. Castro, Uso de la gramática española (elemental, intermedio), Edelsa, Madrid 2006.

4. Á. Encinar. Uso interactivo del vocabulario, A1-B1,B2 EDELSA, 2012.

5. 50 fiestas populares de España que debes conocer, Timun Mas 2012.

6. Pierre Vilar, Historia Hiszpanii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1991  

7. España, ayer y hoy. Wydawnictwo Edinumen. 

8. Seria filmów o Andaluzji: „Andalucía es de cine” na kanale Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=EKZel1D_8q0&list=PLB23822A965A13B27

https://www.youtube.com/watch?v=EKZel1D_8q0&list=PLB23822A965A13B27
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9. Inne filmy, m.in. https://www.youtube.com/watch?v=2Cjyse5Ghhs 

https://www.youtube.com/watch?v=Bdq-Uwr5wFk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bdq-Uwr5wFk
https://www.youtube.com/watch?v=2Cjyse5Ghhs

