
REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO I KULTURY  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

EDYCJA II 

2022 

 

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 i kultury krajów hiszpańskojęzycznych.  

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 27 kwietnia 2022 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY drogą elektroniczną na adres: 

katarzyna.piwowar@zsp1.fc.pl  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na końcu regulaminu. 

Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową.  

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 i hasło 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 Testportal.pl. 

Składa się z 40 pytań a ich zakres jest zgodny z podstawą programową z języka hiszpańskiego 

dla klas 7 i 8 SP, oraz dotyczy wybranych elementów kultury krajów hiszpańskojęzycznych 

wskazanych w niniejszym regulaminie.  

7. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 45 minut. Quiz zostanie automatycznie 

zakończony o godzinie 9:45. Podczas rozwiązywania testu można odpowiadać na pytania w 

dowolnej kolejności. 

8. Testportal.pl posiada opcję „uczciwy rozwiązujący”, co oznacza, że rozwiązując test nie 

wolno wychodzić z bieżącego okna, ponieważ test może zostać zablokowany. Z tego względu 

zaleca się rozwiązywanie na komputerze, ponieważ na telefonie połączenie przychodzące 

może zablokować test.  

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 6 maja 2022 na stronie Organizatora i 

szkolnym facebooku (www.zsp1.fc.pl).  

10. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 miejsc, dyplomy 

wyróżnienia za zajęcie miejsc 1-3, oraz dyplomy uznania dla pozostałych uczestników. 
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Nagrody oraz dyplomy będą do odebrania w siedzibie Organizatora przez uczniów lub 

nauczyciela.  

11. Zakres tematyczny konkursu: 

a) gramatyka: 

- zaimki pytajne  

- czasowniki regularne (czas teraźniejszy i pretérito perfecto) 

- czasowniki zwrotne (czas teraźniejszy i pretérito perfecto)  

- 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 

c) kultura:  

- wiedza o Katalonii na podstawie artykułu z bloga: https://hispanico.pl/katalonia/ 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 

 

Nazwa szkoły: 

Imię i nazwisko szkolnego opiekuna konkursu: 

Adres mailowy do opiekuna konkursu (osoby, która będzie nadzorowała konkurs- na 

ten adres zostanie przesłany link do testu):  

Uczestnicy konkursu (w razie potrzeby dołożyć wiersze): 

 

 imię i nazwisko uczestnika klasa 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.   

 

 

7.   

 

 

8.   

 

 

9.   

 

 

10.   

 

 

 

 



 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż: 

• Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie  

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl 

• Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją i rozliczeniem 

udziału w konkursie, zapewnieniem bezpieczeństwa a także promocji szkoły w 

przestrzeni publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f Ogólnego Rozporządzenia o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016). 

• Odbiorcami danych uczestników i opiekunów są upoważnieni pracownicy 

Administratora. 

• Dane osobowe uczestników i opiekunów przechowywane będą przez okres niezbędny 

do rozliczenia konkursu a w pozostałych przypadkach do wycofania zgody. 

• Pełnoletni uczestnicy / rodzice uczestników niepełnoletnich i opiekunowie mają prawo 

do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. 

• Pełnoletni uczestnicy / rodzice uczestników niepełnoletnich i opiekunowie mają prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o niniejszy regulamin 

a w pozostałych przypadkach dobrowolne. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestnika zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).   
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