
 

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA  

W RZESZOWIE 

UL. SZOPENA 11 

35- 055 RZESZÓW 

 

 

DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 

ORAZ 

NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie pragnie zaprosić 

gimnazjalistów oraz licealistów do udziału  

w 

 

 

III MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O HISZPANII I KRAJACH 

HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  

I PONADGIMNAZJALNYCH 

 

organizowanym pod honorowym patronatem 

 

Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii  

 

 
 

 

 



Szczegółowe informacje o konkursie wraz z Regulaminem uczestnictwa i wzorem zgłoszenia 

kandydata przesyłamy w załączeniu.  

 

 

 

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres:  

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie 

ul. Szopena 11 

35-055 Rzeszów 

tel./fax.: 17-7482870 

 

lub na adres e-mail:  agnieszkabury1@wp.pl 

 

ZAPRASZAMY!!! 

 

 

Dyrektor                                                                                                        Organizatorzy 

Marek Plizga                                    Agnieszka Bury 

          Agata Kazimierowicz 
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REGULAMIN 

 

III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HISZPANII I KRAJACH 

HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  

I PONADGIMNAZJALNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii i Krajach Hiszpańskojęzycznych 

dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 

Kamila Norwida w Rzeszowie. 

2. Językiem konkursu jest język hiszpański. 

 

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

 

1. Cele konkursu: 

 

 Rozwijanie zainteresowań językiem hiszpańskim, 

 Podnoszenie poziomu wiedzy o Hiszpanii i krajach hiszpańskojęzycznych, 

 Zainteresowanie uczniów kulturą, geografią i historią Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, 

 Poszerzenie wiedzy na temat tych krajów, 

 Inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej i dociekliwości poznawczej, 

 Motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności  

z zakresu języka hiszpańskiego oraz wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych, 

 Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym., 

 



III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs ma charakter międzyszkolny.  

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 

regionu Podkarpacia. 

4. Maksymalna liczba uczniów z jednej szkoły nie może przekroczyć 5-ciu osób (liceum) i 10-ciu osób 

(gimnazjum). W przypadku większej liczby kandydatów, nauczyciel uczący w danej szkole 

powinien przeprowadzić test wewnętrzny przygotowany samodzielnie, zgodny z tematyką 

tegorocznego konkursu. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie ucznia przez nauczyciela języka 

hiszpańskiego (w załączniku dostępny jest formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać drogą 

elektroniczną na adres email organizatorów tj. agnieszkabury1@wp.pl do 28.02.2017r.).  

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 

1. W roku szkolnym 2016/2017 konkurs obejmuje zakres zagadnień związanych z kulturą, geografią i 

historią Hiszpanii oraz Gwinei Równikowej.  

 

Tematyka zagadnień geograficznych: 

 

 Znajomość mapy Hiszpanii (podział na regiony, stolice regionów); 

 Aragón (zabytki, architektura mudejar, miasta: Huesca, Zaragoza, Teruel, Pasolobino); 

 Znajomość geografii regionu Aragón i Gwinei Równikowej (góry, morza, jeziora, rzeki, wyspy, 

parki narodowe, flora i fauna, klimat); 

 

Tematyka zagadnień kulturowych: 

 

 Dialekt aragoński oraz język hiszpański z Gwinei Równikowej (historia powstania, charakterystyka); 

 Słynne osoby: Mario Casas, Adriana Ugarte, Pablo Alborán, Luz Gabás , Fernando González Molina 

 Znajomość książki Luz Gabás „Palmeras en la nieve” (“Palmy na śniegu”) 

 Znajomość filmu “Palmeras en la nieve” (TYLKO LICEALIŚCI) 

 

Tematyka zagadnień historycznych: 

 Historia regionu Aragón (kluczowe momenty, najważniejsze postaci historyczne) 

 Historia Gwinei Równikowej (wtedy Gwinei Hiszpańskiej) podczas kolonizacji hiszpańskiej 

(kluczowe momenty, najważniejsze postaci historyczne) 
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V.  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 

KONKURSU 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Konkurs ma formę testu, może zawierać maksymalnie 5 krótkich pytań otwartych. 

3. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do dnia 28.02.2017r. na adres email: 

agnieszkabury1@wp.pl 

4. Konkurs odbędzie się w dniu 29.03.2017r. o godz. 10:00 w III Liceum Ogólnokształcącym im. 

Cypriana Kamila Norwida przy ul. Szopena 11 w Rzeszowie.  

 

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję składającą się z nauczycieli języka hiszpańskiego 

z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w terminie do 25.04.2017r. 

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej III LO do dnia 25.04.2017r. oraz 

przesłane drogą emailową do szkół biorących udział w konkursie.  

 

 

VII. NAGRODY 

 

1. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, który zostanie wysłany pocztą na 

adres szkoły (lub po wcześniejszym ustaleniu doręczony osobiście nauczycielowi koordynującemu). 

2. Laureatami konkursu zostanie trzech najlepszych gimnazjalistów i trzech najlepszych licealistów.  

3. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody multimedialne, książkowe oraz atrakcyjne 

nagrody niespodzianki zapewnione przez organizatorów. 
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