
 

 

 

 

 

 

Międzyszkolny konkurs wiedzy o Hiszpanii i krajach hiszpańskojęzycznych pod patronatem 

Biura Radcy Ambasady Hiszpanii ds. Edukacji. 

¡Conoce   países   hispanohablantes! 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HISZPANII I KRAJACH 

HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH 

organizowany przez XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w 

Poznaniu 

 

CEL GŁÓWNY KONKURSU: 

– poszerzanie wiedzy uczniów na temat zjawisk społecznych, kulturowych, informacji 

geograficznych, historycznych i turystycznych krajów hiszpańskojęzycznego obszaru językowego 

(Hiszpania, obszar krajów języka hiszpańskiego) oraz o języku hiszpańskim 

CELE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU: 

– przybliżanie kultury, geografii i historii krajów hiszpańskojęzycznych oraz wewnętrznych 

wzajemnych relacji między tymi krajami, 

– rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur hiszpańskojęzycznego obszaru językowego, 

– kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, 

– zachęcanie uczniów do dalszego, również samodzielnego, pogłębiania wiedzy o krajach 

hiszpańskojęzycznych oraz doskonalenia języka hiszpańskiego i jego odmian 

 



UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I i II XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej 

Zamoyskiej w Poznaniu oraz do uczniów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu. 

REGULAMIN KONKURSU 

– konkurs zostanie przeprowadzony 15.12.2022 r.. na 6 godzinie lekcyjnej, tj. od 12:45 do 13:30 w 

sali nr 24 oraz w przypadku większej ilości kandydatów również w bibliotece oraz w sali nr 8 

– konkurs organizowany jest w języku polskim w formie pisemnej, 

– obowiązuje forma pytań otwartych; wszyscy uczestnicy otrzymują pytania o jednakowej treści, 

– konkurs obejmuje jeden etap, 

– zgłoszenia należy dokonać u organizatora konkursu (formularz zapisu dostępny w bibliotece) do 

dnia 30.11.2022 r. osobiście lub poprzez Librus, 

– w konkursie nagrodzone zostaną trzy pierwsze osoby z najwyższą liczbą punktów (odpowiednio 

miejsce 1, 2, 3).; wyniki zostaną podane na stronie XXV LO w Poznaniu, 

– za wykazaną w konkursie wiedzę (minimum 50% punktów) uczniowie mogą otrzymać ocenę z 

przedmiotu język hiszpański, 

– regulamin konkursu dopuszcza, aby w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów miejsce 

drugie oraz trzecie zajmowały po dwie osoby ex aequo, natomiast w przypadku miejsca pierwszego, 

jeżeli więcej uczestników otrzymałoby jednakową liczbę punktów, zwycięzcę wyłoni dogrywka, o 

której uczestnicy zostaną poinformowani po ogłoszeniu wyników konkursu, 

– kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator. 

Dla zdobywców 1, 2 i 3 miejsca oraz dla uczestników, którzy otrzymają wyróżnienie czekają 

nagrody! 

Zakres konkursu obejmuje przede wszystkim: 

szczegółowe informacje geograficzne o Hiszpanii oraz podstawowe informacje o krajach , w 

których język hiszpański jest językiem urzędowym, 

bieżącą sytuację polityczną Hiszpanii (w tym przede wszystkim: ustrój polityczny, rodzina 

królewska, rząd, języki oficjalne, członkostwo w Unii Europejskiej), 

futbol w krajach hiszpańskojęzycznych, 

znane postaci ze świata hiszpańskojęzycznego (piosenkarze, aktorzy, etc.), 

spuściznę kulturową (hiszpańskie i latynoskie zwyczaje, światowej sławy malarze, muzycy, artyści i 

ich dzieła oraz kuchnia hiszpańska/latynoska), 

podstawowe informacje dotyczące Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (waluty, flagi, 

geografia, położenie). 

 



Serdecznie zapraszamy ¡Os invitamos cordialmente! 

 

Koordynatorzy: prof. Patryk Krygier oraz prof. Agnieszka Ekiert-Sierżant. 

 


