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PODSTAWOWYCH 

EDYCJA I 

2021 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika 

w Krośnie (ZSP1). 

2. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych języka 

hiszpańskiego.  

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej z miasta Krosna i 

powiatu krośnieńskiego.  

4. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie wysyłają do dnia 31 marca 2021 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY drogą elektroniczną na adres: szkola@zspg1.krosno.pl. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na końcu regulaminu.  

5. Konkurs odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 o godzinie 9:00.  Każdy uczeń przystępuje 

do konkursu w swojej szkole, pod opieką nauczyciela uczącego. 20 minut przed 

rozpoczęciem konkursu, do każdej szkoły zostanie przesłany link do uruchomienia quizu 

konkursowego. Uczniowie powinni się logować najpóźniej do godziny 9:00, wówczas nastąpi 

rozpoczęcie quizu.  

6. Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru i odbywa się na platformie Quizizz. Składa 

się z 36 pytań a ich zakres jest zgodny z podstawą programową z języka hiszpańskiego dla 

klas 7 i 8 SP. 

7. Każde pytanie ma określony czas odpowiedzi na 1 minutę, jednak można odpowiedzieć po 

czasie, a rozwiązanie całego testu nie może zająć więcej niż 45 minut. Quiz zostanie 

zakończony o godzinie 9:45.  

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 3 maja 2021 na stronie Organizatora 

(www.zsp1.fc.pl).  

9. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe, dyplomy wyróżnienia za zajęcie miejsc 1-3, 

oraz dyplomy uznania dla pozostałych uczestników. Nagrody oraz dyplomy będą do 

odebrania w siedzibie Organizatora.  

10. Zakres tematyczny konkursu: 

a) gramatyka: 

- zaimki pytajne  

- czasowniki regularne (czas teraźniejszy i pretérito perfecto) 

- czasowniki zwrotne (czas teraźniejszy i pretérito perfecto)  
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- wybrane czasowniki nieregularne (czas teraźniejszy i pretérito perfecto) 

- czas pretérito perfecto i używane z nim okoliczniki czasu 

- przyimki: a, de, en, por  

- porównania z przymiotnikami 

- użycie hay i estar 

- czasownik gustar i zaimki dopełnienia bliższego 

- przyimki miejsca 

- zaimki lo, la, los, las 

- zaimki nieokreślone (alguno, ninguno, algo, nada etc.) 

b) słownictwo: 

- stany emocjonalne i fizyczne (ser i estar z przymiotnikami) 

- ubrania i dodatki 

- wygląd i charakter 

- kupowanie ubrań 

- zawody i miejsca pracy 

- miejsca w mieście i środki transportu 

- pogoda, miesiące, pory roku 

- czas wolny 

- technologia (Internet, sieci społecznościowe, urządzenia) 

- podawanie godziny, pory dnia 

- typy programów telewizyjnych 

- czynności codzienne 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
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