
III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego 
w Warszawie pragnie zaprosić młodzież Państwa szkoły 

do udziału w

VI Międzyszkolnym Warszawskim Konkursie Języka i Kultury Hiszpańskiej

„ HABLO ESPAÑOL Y CONOZCO ESPAÑA”

POD PATRONATEM HONOROWYM BIURA
RADCY DS. EDUKACJI AMBASADY HISZPANII

W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu, kartę zgłoszenia oraz zgodę rodzica/opiekuna 
prawnego na udział w konkursie.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres e- mail:     adamari.10@hotmail.com  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2022 r.

ZAPRASZAMY!!!

Dyrektor Koordynator

      Grzegorz Mazur                                                                                   Agnieszka Iglesias Pérez

mailto:adamari.10@hotmail.com


REGULAMIN

VI MIĘDZYSZKOLNY WARSZAWSKI KONKURS JĘZYKA I KULTURY

HISZPAŃSKIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

¨HABLO ESPAÑOL Y CONOZCO ESPAÑA¨

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół średnich 

w Warszawie.

2. Organizatorem Konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Sowińskiego 

w Warszawie, ul. Rogalińska 2.

3. Konkurs został objęty patronatem honorowym Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii.

4. Etap szkolny konkursu odbędzie się 23  .03.2022     r., etap finałowy – 08  .04.2021     r.

CELE KONKURSU

- Rozwijanie zainteresowań językiem hiszpańskim.

- Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.

- Podniesienie poziomu umiejętności językowych (słuchania, mówienia, pisania i czytania).

- Wzbogacenie wiedzy uczniów o kulturze, historii, geografii, polityce, literaturze i

zwyczajach Hiszpanii.

- Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka, jak również

znajomości Hiszpanii.

WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs ma charakter międzyszkolny (warszawskie szkoły średnie).

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1, 2 i 3 warszawskich szkół średnich po szkole 

podstawowej.

3. Konkurs podzielony jest na konkurs         językowy         Hablo         Español         i         konkurs         wiedzy         o         Hiszpanii

Conozco         España. Konkursy składają się z dwóch etapów – szkolny i finał międzyszkolny.

4. Dodatkowo konkurs językowy podzielony jest odpowiednio na kategorie A i B. Kategoria A

przeznaczona jest dla uczniów, którzy mają min. 3 godziny języka hiszpańskiego w tygodniu, zaś

kategoria B dla uczniów, którzy mają maksymalnie 2 godziny języka hiszpańskiego w tygodniu.

5. Kartę  zgłoszenia  należy  przesłać  do  organizatora  konkursu  do 15  marca  2022r.  na  adres:

adamari.10@hotmail.com

mailto:adamari.10@hotmail.com


6. Pytania konkursowe na etapie szkolnym zostaną przesłane pocztą elektroniczną do opiekunów

zgłoszonych szkół. Należy je wydrukować we własnym zakresie.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI.

Konkurs         językowy         HABLO         ESPAÑOL.     Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w

trakcie konkursu na etapie szkolnym oparty jest na Podstawie programowej nauczania języków

obcych na poziomie 1, 2 i 3 klasy szkoły średniej odpowiednio dla kategorii A i B. Zakres wiedzy i

umiejętności na etapie finałowym może wykraczać poza treści podstawy programowej

odpowiednio dla kategorii A i B.

ETAP SZKOLNY I FINAŁOWY:

Test składa się z następujących części:

 rozumienie tekstu pisanego,

 część leksykalno-gramatyczna.

Konkurs         wiedzy         o         Hiszpanii         CONOZCO         ESPAÑA  . Uczeń wykazuje się wiedzą o kulturze, 

sztuce, geografii, historii, polityce i życiu codziennym w Hiszpanii.

ETAP SZKOLNY - TEST:

Ogólne informacje o Hiszpanii (ustrój, rodzina królewska, państwa graniczące, języki, regiony 

autonomiczne, zabytki, sztuka, kuchnia, sport, telewizja, radio, itp.).

Główne kierunki malarstwa, znani malarze i ich dzieła, muzea hiszpańskie. 

Święta i tradycje hiszpańskie na poziomie narodowym. 

Wspólnota autonomiczna: Katalonia - geografia, historia, zabytki, gastronomia, kultura, sztuka, 

święta, polityka, życie codzienne, sport, itp.

ETAP FINAŁNOWY – TEST ONLINE:

Zagadnienia etapu szkolnego oraz:

Historia Hiszpanii – okres arabski w Hiszpanii, królowie katoliccy, rekonkwista.

Wspólnota autonomiczna: A n d a l u z j a  - geografia, historia, zabytki, gastronomia, kultura, 

sztuka, święta, polityka, życie codzienne, sport, itp.).

Literatura – najbardziej znani poeci, pisarze i ich dzieła.

Artyści współcześni XXI w. na poziomie narodowym – muzyka i kino, nagrody Goya, Oskary.



ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU 

KONKURS JĘZYKOWY ¨HABLO  ESPAÑOL¨

ETAP SZKOLNY odbędzie  się  w dniu  23.03.2022r. Trzech  uczestników z  największą  ilością

punktów przechodzi do drugiego etapu. Po zakończeniu etapu szkolnego opiekun uczestników

prześle wyniki organizatorowi konkursu do dnia 28      .03.2022r.

  ETAP FINAŁOWY odbędzie się w dniu 08      .04.2022r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa   

  Sowińskiego w Warszawie. Jeśli warunki pandemiczne nie pozwolą na przeprowadzenie etapu szkolnego w 

  siedzibie koordynatora, odbędzie się on wówczas w formie online. Wtedy organizator konkursu prześle 

  koordynatorowi szkolnemu link do testu finałowego wraz z instrukcją, który poda uczestnikom 

  konkursu. Uczniowie rozwiążą test online. Wyniki zostaną automatycznie przesłane na e-mail 

  organizatora konkursu. 3 osoby z najwyższą punktacją, odpowiednio w kategorii A i B, zdobywają tytuł 

  laureata i otrzymują nagrody za I, II i III miejsce. Dla wszystkich uczestników finału przewidziane są dyplomy.

KONKURS WIEDZY O HISZPANII ¨CONOZCO ESPAÑA¨

ETAP SZKOLNY  odbędzie się  w dniu  23.03  .2022r  . Uczniowie rozwiązują w szkole test  w języku

polskim. Po zakończeniu etapu szkolnego opiekun uczestników prześle wyniki organizatorowi

konkursu  do  dnia 28      .03.2022r  .  Trzy  osoby  z  największą  ilością  punktów  przechodzą  do  etapu

międzyszkolnego.

ETAP FINAŁOWY (część  pisemna i  ustna)  odbędzie się w dniu 08      .04.2022r. w III  Liceum

Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie. Uczniowie rozwiążą test kulturowy

w  języku  polski.  7  osób  z  najwyższymi  wynikami  przejdzie  do  części  ustnej  konkursu,  która

również odbędzie się 08.04.2022 r. po krótkiej przerwie. 

Część ustna w języku hiszpańskim polegać będzie na przedstawieniu wymyślonej przez siebie trasy

turystycznej  wybranego  miasta  lub  mniejszej  miejscowości  Andaluzji  według  poniższych

punktów:

 nadaj tytuł trasie;

 podaj czas trwania i miejsce trasy;

 podaj atrakcyjne punkty wycieczkowe warte odwiedzenia;

 wypowiedź  może  zawierać  altrernatywne  opowieści,  ciekawostki,  zdjęcia,  plakaty,  ulotki,

rekwizyty wzbogacające treść główną. 

Jeśli  warunki  pandemiczne  nie  pozwolą  na  przeprowadzenie  etapu  szkolnego  w  siedzibie

koordynatora,  odbędzie  się  on  wówczas  w  formie  online.  Organizator konkursu prześle

koordynatorowi  szkolnemu  link  do  testu  finałowego  wraz  z  instrukcją,  który  poda  uczestnikom



konkursu.  Uczniowie  rozwiążą  test.  7  osób z  najwyższymi  wynikami  przejdzie  do  części  ustnej

konkursu i udostępni swoje nagranie organizatorowi konkursu również 08.04.2022 r. Wyniki zostaną

 przesłane na e- mail koordynatora szkolnego konkursu. Trzy osoby z najwyższą punktacją  

 zdobędą tytuł laureata i otrzymają nagrody za I, II i III miejsce. Dla wszystkich uczestników finału

przewidziane są dyplomy.

GALA FINAŁOWA

   Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 11 kwietnia 2022 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. 

   gen.  Józefa Sowińskiego  w Warszawie o godzinie 12.30. W przypadku pogarszających się warunków

   pandemicznych nagrody będzie można odebrać w sekretariacie szkoły po uprzednim poinformowaniu 

   organizatora konkursu.

 UWAGI

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i umieszczenia

wyników konkursu oraz publikacji prezentacji konkursowych w postaci fotografii, dokumentacji

dźwiękowej lub filmowej na stronach internetowych należących do Organizatorów – portalach

społecznościowych  w celach  promocji  Konkursu.  Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga

Jury i organizator Konkursu.

2. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres email: adamari.10@hotmail.com

Przykładowa bibliografia:

1. Podręczniki do nauczania języka hiszpańskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego

w gimnazjum i dostosowane do nich zeszyty ćwiczeń.

2. R. Alonso Raya, A. Castañeda Castro, i in. Gramática básica del estudiante de español, Difusión, 

Barcelona 2005 

3. F. Castro, Uso de la gramática española (elemental, intermedio), Edelsa, Madrid 2006. 

4. Repetytorium. Język hiszpański. Wydawnictwo Draco.

5. Gramatyka języka hiszpańskiego. Wydawnictwo PWN.

6. Słownictwo języka hiszpańskiego. Wydawnictwo PWN.

 7. 50 fiestas populares de España que debes conocer, Timun Mas 2012. 

8. España, ayer y hoy. Wydawnictwo Edinumen. 

9.   Premios Goya 2022 

10. Seria na kanale Youtube “Andalucía es de cine”.

https://www.premiosgoya.com/
mailto:adamari.10@hotmail.com


Formularz zgłoszenia uczniów do KONKURSU HABLO ESPAÑOL Y CONOZCO ESPAÑA

Konkurs językowy Hablo Español. 

Dane szkoły: 
Nazwa: .............................................................................................................. 
Adres: ................................................................................................................ 
Telefon: ............................................................................................................. 
e-mail: .............................................................................................................. 
Liczba uczestników etapu szkolnego: .............................................................. 
Imię, nazwisko, klasa, e-mail i telefon kontaktowy nauczyciela przygotowującego uczniów: 

KATEGORIA A (min. 3 godziny lekcyjne hiszpańskiego w tygodniu): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………. 

KATEGORIA B (max. 2 godziny lekcyjne hiszpańskiego w tygodniu): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Konkurs wiedzy o Hiszpanii Conozco España. 

Dane szkoły: 
Nazwa: .............................................................................................................. 
Adres: ................................................................................................................ 
Telefon: ............................................................................................................. 
e-mail: ............................................................................................................... 
Liczba uczestników etapu szkolnego: ............................................................... 
Imię, nazwisko, klasa, e-mail i telefon kontaktowy nauczyciela przygotowującego uczniów: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………



ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisany/a …..........................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica)

wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki …......................................................................

z klasy …............................, ze szkoły …...........................................................................................

na udział w VI Międzyszkolnym Warszawskim Konkursie Języka i Wiedzy o Hiszpanii „Hablo Espańol y 

Conozco Espańa” organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w 

Warszawie. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu.

…..............................................................................

             (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 ________________________________________________________________________________

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia VI  Międzyszkolnego Warszawskiego Konkursu

Języka i Wiedzy o Hiszpanii „Hablo Espańol y Conozco Espańa” zgodnie z określonymi przepisami prawa

w art.6.ust.1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych;  w związku z  Ustawą Prawo Oświatowe z  14 grudnia  2016 r.  z

późniejszymi zmianami. Nie podanie danych uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie. 

W związku z przetwarzaniem danych  osobowych  Państwa i  Państwa dzieci  przysługuje  Państwu prawo

dostępu  do  treści  swoich  danych,  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  ich  przetwarzania  i

przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z

obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje

Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony  danych

osobowych.  Państwa dane  i  dane  dzieci  nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany i  nie  będą

profilowane. Dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej do czasu realizacji celów oraz zgodnie

z prawem.
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