Regulamin konkursu
IV Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Hiszpanii
w roku szkolnym 2019/2020
I. Organizator konkursu
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu
ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole
- nauczyciele języka hiszpańskiego: Katarzyna Zając (koordynatorka), Laura Miera Ruíz, Anna Szeląg
i Katarzyna Kopera- Miziniak.
II.
-

Cele konkursu
rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych dzieci,
motywowanie dzieci do uczenia się języka hiszpańskiego,
promowanie języka hiszpańskiego jako atrakcyjnej dziedziny nauki,
rozpowszechnianie kultury i tradycji Hiszpanii,
wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności,
promocja klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim.

III.
1.
2.
3.

Struktura i przebieg konkursu
Problematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z kulturą Hiszpanii.
Uczniowie przygotowują się do konkursu samodzielnie lub pod opieką nauczycieli wychowawców.
Zakres materiału (szczegółowa lista w załączniku nr 2):
I. geografia i polityka, symbole Hiszpanii
II. sławni Hiszpanie
III. „las fiestas”, czyli święta w Hiszpanii
IV. potrawy hiszpańskie
4. Do udziału w konkursie międzyszkolnym Szkoły Podstawowe mogą zgłosić grupy 3-osobowe
(dopuszczalne są też grupy dwuosobowe)
5. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Konkurs Wiedzy o Hiszpanii dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych odbędzie się
5 lutego (środa) 2020 r. o godzinie 10.00 w świetlicy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II
w Opolu. Konkurs międzyszkolny przeprowadzają nauczyciele języka hiszpańskiego.
7. Zadania konkursowe są następujące:
a) Wykonanie pracy graficznej pt. „Los colores de España” czyli kolory Hiszpanii w formacie od
A4 do A2 (szczegóły w załączniku nr 1/VI punktu regulaminu).
b) Strój karnawałowy całej grupy będzie podlegał ocenie przez jury.
c) Quiz wiedzy o Hiszpanii (według załącznika nr 2 /VI punktu regulaminu)
d) Wykazanie się podstawową znajomością zwrotów po hiszpańsku (załącznik nr 3/VI punktu
regulaminu).
8. O zwycięstwie w konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych przez każdą grupę uczniów.
9. W konkursie zostaną wyłonione 3 pierwsze miejsca.
10. Dla zwycięskich drużyn przewidziane są dyplomy i nagrody. Uroczyste ich wręczenie odbędzie się
w PLOII tego samego dnia podczas obchodów Dnia Hiszpańskiego.
IV Zgłoszenie do konkursu
Kartę zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie należy nadsyłać do 31 stycznia 2015 r. na adres:
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu, ul. Kazimierza
Pułaskiego 3, 45-048 Opole, z dopiskiem IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Hiszpanii lub na adres
mailowy koordynatora konkursu: zajac.katarzyna@lo2.opole.pl lub sekretariat@lo2.opole.pl.

Należy przesłać wypełniony skan formularza zgłoszenia:
http://www.lo2.opole.pl/bilingue/pliki/form2020
W dniu konkursu należy organizatorom dostarczyć oryginał formularza zgłoszeniowego oraz karty
uczestników dostępnych pod adresem: http://www.lo2.opole.pl/bilingue/pliki/karta2020
Brak dokumentów skutkował będzie nie przystąpieniem drużyny do IV Międzyszkolnym Konkursie
Wiedzy o Hiszpanii
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: zajac.katarzyna@lo2.opole.pl lub telefoniczny
77-454-22-86
V Klauzula informacyjna

VI Załączniki:

Załącznik 1 Przygotowanie pracy graficznej
Praca graficzna (fotomontaż bądź praca plastyczna) pt. „Los Colores de España” polega na wykonaniu
fotomontażu w dowolnym programie graficznym. Może to być kolaż ze zdjęć bądź jedno zdjęcie
modyfikowane w dowolny sposób, można ozdabiać je, zmieniać, łączyć, ale również można wykonać pracę
plastyczną, bądź połączyć obie formy artystyczne.
Temat „Kolory Hiszpanii” można potraktować w dowolny sposób, pokazując różnorodność kultury,
przyrody, symboli Hiszpanii.
Format pracy A4 do A2.
Wykonaną pracę należy przynieść, w przypadku pracy komputerowej wydrukowaną oraz w formie
elektronicznej na pendrive.

Załącznik 2 Zagadnienia do quizu wiedzy o Hiszpanii
I.
Geografia i polityka, symbole
1. ustrój polityczny Hiszpanii,
2. rodzina królewska – jak nazywa się król obecnie panujący, królowa, ich dzieci)
3. flaga, herb, stolica
4. symbole Hiszpanii:

Toros (byki)

Molinos (wiatraki)

El oso y el madroño (miś i drzewko truskawkowe – herb Madrytu)
5. języki urzędowe w Hiszpanii
6. położenie Hiszpanii w Europie, z jakim państwami graniczy, wyspy Hiszpanii, jakie morza,
oceany otaczają Hiszpanię, nazwy i położenie najważniejszych gór w Hiszpanii
podział administracyjny i najważniejsze miasta (Madryt, Barcelona, Santiago de
Compostela, Santander, Bilbao, Sewilla, Valencia, Malaga, Granada, Toledo, Salamanca –
z czego słyną, umiejętność rozpoznania miasta ze zdjęcia)
II.

III.

IV

Sławni Hiszpanie:
1. pisarze: Miguel de Cervantes (Don Kichote z La Manchy)
2. podróżnicy: Krzysztof Kolumb
3. aktorzy: Penelope Cruiz, Antonio Banderas, Javier Bardem,
4. piosenkarze: Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Alvaro Soler, Luis Fonsi
5. artyści: Salvador Dali, Francisco Goya, Pablo Picasso, Antonio Gaudi
6. najpopularniejsze sporty w Hiszpanii; sportowcy: Rafael Nadal, Fernando Alonso, Leo
Mesi (Argentyńczyk), Sergio Ramos, piłka nożna w Hiszpanii – Real Madryt, FC Barcelona
Święta
1. fiestas:
a) Los Reyes Magos (Trzech Króli)
b) Fallas de Valencia (Święto Ognia)
c) Semana Santa (Wielki tydzień, procesja w Sewilli))
d) Feria de Abril w Sewilli (Święto wiosny)
e) San Fermin (przepędzanie i walki byków e Pampelunie)
f) Tomatina
Potrawy hiszpańskie – paella, gaspacho, tortilla de patatas, churros, tapas, turrón.

Załącznik 3 Podstawowe zwroty
1. uno
2. dos
3. tres
4. cuatro
5. cinco
6. seis
7. siete
8. ocho
9. nueve
10. diez

Na powitanie
Hola - Cześć
Buenos dias - Dzień dobry (przed południem)
Buenas tardes - Dzien dobry (po południu)
Buenas noches - Dobry wieczór / Dobranoc
Bienvenido, Bienvenida - Witaj
Bienvenidos, Bienvenidas - Witajcie
Na pożegnanie
Adiós - Żegnaj / Cześć
Hasta mañana - Do jutra
Hasta luego - Do później
Hasta la vista - Do zobaczenia

Prośby i podziękowania
Por favor - Proszę
Gracias - Dziękuję
Muchas gracias - Bardzo dziękuję
De nada - Nie ma za co
No hay problema - Nie ma problemu
Przez telefon
Diga - Halo (osoba odbierająca), dosł.: mów
Oiga - Halo (osoba dzwoniąca), dosł.: słuchaj
¿Quien es? - Kto mówi?
¿
Częste pytania i odpowiedzi
¿Hablas español? - Czy mówisz po hiszpańsku?
Sí - Tak
No - Nie
Solo un poco - Tylko trochę
¿Cómo te llamas? - Jak się nazywasz?
Me llamo Juan, ¿y tú? - Nazywam się Juan, a ty?
Soy Pedro, encantado - Jestem Pedro, bardzo mi
miło.
De dónde eres? – Skąd pochodzisz?
Soy de Polonia – Jestem z Polski
¿Que tál? - Jak się masz?
Estoy bien - Mam się dobrze
Estoy mal - Mam się źle
¿De acuerdo? - Zgoda?
De acuerdo - Zgoda

Vocabulario
El gato - kot
El perro – pies
El caballo - koń
La chica/el chico – chłopiec/dziewczyna
La madre/ el padre – mama/ tata
La escuela – szkoła
La casa – dom
La profesora – nauczycielka
Dni tygodnia
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
domingo
un día - dzień
una semana - tydzień
un mes - miesiąc
un año – rok
Kolory
negro - czarnu
azul niebieski
marrón - brązowy
verde - zielony
gris szary
naranja - pomaranczowy
rosa różowy
rojo czerwony
blanco - biały
amarillo - - żółty

