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REGULAMIN 

 

II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HISZPANII I KRAJACH 

HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  

I PONADGIMNAZJALNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem II 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 krajach 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. joanna.paskiewicz@gmail.com do 7.03.2016r.).  

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 

1. W roku szkolnym 2015/2016 konkurs obejmuje zakres zagadnień związanych z kulturą, geografią i 

historią Hiszpanii oraz Kuby.  

 

Tematyka zagadnień geograficznych: 

 

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

 Salamanca (lokalizacja, ludność, historia, zabytki, styl plateresco, Uniwersytet w Salamance); 

 Geografia Hiszpanii i Ameryki Środkowej (góry, morza, jeziora, rzeki, parki narodowe, flora i fauna, 

klimat); 

 

Tematyka zagadnień kulturowych: 

 

 muzyka hiszpańska i kubańska (instrumenty, najsłynniejsi muzycy, style muzyczne, folklor 

hiszpański, el jazz afrocubano, la Nueva trova cubana, Buena Vista Social Club, la salsa y el son 

cubano, el rap y el hiphop cubano, muzyka z filmu „Chico y Rita”); 
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 wielcy hiszpańscy malarze współcześni, ich styl i najważniejsze dzieła: Pablo Picasso, Salvador 

Dali, Antoni Tapies, Joan Miró, Antonio López; 

 znajomość książki Alejo Carpentier’a „Los pasos perdidos” 

 

Tematyka zagadnień historycznych: 

 

 Hiszpania podczas wojny domowej 1936-1939 (Guerra Civil Española: przyczyny i skutki, dwa 

obozy). La Posguerra (el franquismo, represje, opór, wygnanie, sytuacja ekonomiczna); 

 Rewolucja Kubańska (przyczyny, przebieg i skutki, rząd Fidela Castro od 1959 roku, M-26-J, 

embargo międzynarodowe, Che Guevara); 

 

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 7.03.2016r. na adres email 

joanna.paskiewicz@gmail.com lub agnieszkabury1@wp.pl 

4. Konkurs odbędzie się w dniu 7.04.2016r. o godz. 12:00 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 dniu 22.04.2016r. o godz. 

10:00 w gabinecie dyrektora III LO. 

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej III LO do dnia 20-go kwietnia 2016r. 

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 i książkowe zapewnione przez 

organizatorów. 
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