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DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 

ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

 

 

 

KÓŁKO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO  

W ZSO NR 1 W KWIDZYNIE 

 

pragnie zaprosić gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 

udziału w: 

  

I Powiatowym Konkursie Języka Hiszpańskiego 

 
Etap powiatowy konkursu odbędzie się 29 maja 2018r o godzinie 10:00. 

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z Regulaminem przesyłamy w 

załączniku. 

Zgłoszenia elektroniczne:  

https://docs.google.com/forms/d/11TgwzPHaZBibhH5BOQVp0GTkxCcQL0rY2

Lmr8FbWj34/prefill 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: g.olea.martin@gmail.com 

Bieżące informacje na temat konkursu znajdują się na: 

Facebooku kółka: „Hiszpanski Pierwsze LO”  

stronie www kółka: https://hiszpanskipierwszelo.wordpress.com/ 

 

ZAPRASZAMY!!! 

 

 

Organizator:                                                              Dyrektor szkoły: 

Gabriela Olea Martin                                                 Sebastian Więckowski 
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REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 
 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu  

    kwidzyńskiego, znających język hiszpański 

2. Organizatorem konkursu jest Gabriela Olea Martin, nauczycielka języka hiszpańskiego i opiekun  

    Kółka Języka Hiszpańskiego w ZSO nr 1 w Kwidzynie. 

II. CELE KONKURSU 

1. Rozbudzenie zainteresowań językiem hiszpańskim, 

2. Pogłębianie w uczniach motywacji i pasji do nauki języka hiszpańskiego, 

3. Mobilizowanie uczniów do samorozwoju, 

4. Umożliwianie uczniom spełniania się w zadaniach wykraczających poza kanon obowiązkowej   

    nauki w szkole, 

5. Podnoszenie standardów nauczania poprzez udział uczniów w konkursach językowych, 

6. Rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem hiszpańskim w zakresie  

    gramatyki i leksyki. 

7. Promocja języka i kultury krajów Unii Europejskiej – kształtowanie postaw proeuropejskich. 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozpoczynających 

naukę języka hiszpańskiego w wymiarze dwóch godzin w tygodniu - poziom edukacyjny IV.0. 

Ma on formę praktycznego testu pisemnego, opracowanego przez nauczyciela języka 

hiszpańskiego  w ZSO nr 1. Test koncentruje się na zagadnieniach leksykalno-gramatycznych, 

sprawdzanych za pomocą różnych zadań, m.in. testu wyboru, testu luk, dobierania słów,  tłumaczenia 

krótkich wyrażeń z zakresu życia codziennego.  Uczestnicy rozwiązują test w ciągu 45 minut. Wyniki 

konkursu (liczba uzyskanych punktów przez poszczególnych uczestników) zostaną ogłoszone w 

terminie 10 dni po jego zakończeniu na stronie www ZSO nr 1 w Kwidzynie. Każda szkoła może 

dodatkowo przeprowadzić etap szkolny konkursu. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i 

nagrody, których fundatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 

IV. NAGRODY 

Dla trzech osób z największą liczbą punktów przewidziane są pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne 

nagrody których fundatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy  

    w wyznaczonym dniu i godzinie z przyczyn losowych nie przystąpią do konkursu. Ostateczne    

    decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje organizator konkursu. 

2. Pytania i uwagi należy kierować na adres e-mail: g.olea.martin@gmail.com 

3. Zainteresowane szkoły i osoby zgłaszają chęć udziału w konkursie do 1 kwietnia 2018r. poprzez   

    wypełnienie formularza online pod następującym linkiem: 

 

https://docs.google.com/forms/d/11TgwzPHaZBibhH5BOQVp0GTkxCcQL0rY2

Lmr8FbWj34/prefill 
 

4. Pytania można wysyłać na adres e-mail: g.olea.martin@gmail.com. Etap powiatowy konkursu  

    odbędzie się 29 maja 2018r o godzinie 10:00, w ZSO nr 1 w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12.  

    Tel. kontaktowy: 792002016, e-mail: g.olea.martin@gmail.com 
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I POWIATOWY KONKURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO-ZAGADNIENIA 

 

1) Pozdrowienia, przedstawianie się. 

2) Dane osobowe. 

3) Kraje, narodowości. 

4) Liczby 0-1000 000. 

5) Rodzina. 

6) Zawody. 

7) Opis osób. 

8) Praca. 

9) Kolory. 

10) Dom, meble. 

11) Jedzenie i picie. 

12) Miasto. 

13) Czasowniki ser, estar, tener. 

14) Czas Presente de Indicativo. 

15) Czasownik gustar/encantar. 

16) Czasownik hay. 

17) Opis siebie, rodziny, domu, pokoju, szkoły. 

18) Czynności rutynowe. 

19) Czasowniki zwrotne. 

20) Czasowniki nieregularne w Presente de Indicativo. 
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