
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

WIEDZY O HISZPANII  

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

DATA: 05.04.2019  

  

GODZINA: 11.45 - 12:15 

  

ADRESACI KONKURSU: Uczniowie Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie 

  

ORGANIZATOR: Aleksandra Moroziewicz – nauczyciel języka hiszpańskiego 

 

CELE KONKURSU:  

 rozwijanie zainteresowań językiem hiszpańskim, 

 podnoszenie poziomu wiedzy o Hiszpanii, 

 zainteresowanie uczniów kulturą, geografią i historią Hiszpanii, 

 zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy o Hiszpanii - jej historii, 

kulturze, geografii, zwyczajach, świętach, 

 zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji;, 

 umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka 

hiszpańskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach, 

 kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka, 

 motywowanie uczniów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy o Hiszpanii. 

 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW:  

Uczniowie uzyskali możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi różnych aspektów 

historii, kultury, obyczajów i środowiska geograficznego Hiszpanii poprzez uczestnictwo 

w lekcjach języka hiszpańskiego oraz zajęciach dodatkowych. Ponadto podano im  linki 

do przydatnych stron internetowych:  

 http://hiszpania.lovetotravel.pl  

 http://www.hiszpania-online.com  

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania  

 



ZAKRES MATERIAŁU:  

1. Stolica, flaga i symbole narodowe.  

2. Najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne.  

3. Geografia (np. największa wspólnota autonomiczna, miasto), krainy geograficzne.  

4. Tradycje kulinarne.  

5. Najważniejsze święta.  

6. Rodzina Królewska.  

7. Znani Hiszpanie i ich dokonania.  

8. Ciekawostki dotyczące Hiszpanii.  

 

ORGANIZACJA:  

1. Zapisy uczniów chętnych do udziału w konkursie przyjmuje Aleksandra Moroziewicz 

do dnia 2 kwietnia 2019 r.  

2. Wszyscy uczestnicy konkursu rozwiązują jednakowy test, w tym samym miejscu 

i w tym samym czasie.  

3. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Test jest ułożony w języku polskim i można 

uzyskać maksymalnie 30 punktów..  

4. Test sprawdzany jest przez organizatora konkursu.  

5. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu konkursu.  

6. Nagrodzeni są uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 75% maksymalnej liczby 

punktów. 

7. Laureaci - zdobywcy dwóch pierwszych miejsc otrzymają cząstkowe oceny celujące, 

a zdobywcy trzeciego i czwartego miejsca otrzymają cząstkowe oceny bardzo dobre 

z przedmiotu. 


