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KOD UCZNIA: ………………………………. 

 

 

 

Konkurs Tematyczny 

„Różne oblicza Hiszpanii”  

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych 

gimnazjów prowadzonych w szkołach innego 

 typu województwa małopolskiego 

Rok szkolny 2018/19 

 

22 marca 2019 r. – etap wojewódzki 

Suma punktów: 

 

 

 

Miejsce na metryczkę: 
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Drogi Gimnazjalisto! 
 

1. Sprawdź, czy zestaw zadań konkursowych składa się z 12 ponumerowanych stron, 

oraz czy wydruk jest czytelny. 

2. Zakoduj swój zestaw zadań zgodnie z poleceniami komisji konkursowej. 

3. Zestaw zadań konkursowych składa się z dwóch części:  

a) Część  I – leksykalno-gramatyczna, z której możesz uzyskać 40 punktów, 

b) Część II – wiedza o Hiszpanii, z której możesz uzyskać 40 punktów. 

Łącznie za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 80 punktów. 

4. Na rozwiązanie zestawu zadań konkursowych masz 90 minut.  

5. Pracuj uważnie, używając długopisu lub pióra. Odpowiedzi udzielane przy pomocy 

ołówka nie będą oceniane.  

6. Brudnopis nie podlega ocenie. 

7. Pamiętaj, aby nie używać korektora. Jeżeli się pomylisz, błędną odpowiedź zakreśl 

kółkiem i wskaż  prawidłową odpowiedź. 

8. Brak wyboru odpowiedzi lub zaznaczenie większej liczby odpowiedzi będzie 

traktowane jako błędna odpowiedź. 

9. Staraj się, aby Twoja praca była czytelna. 

10. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym (w tym np. 

włączenie się dźwięku telefonu komórkowego), spowoduje wykluczenie Cię z udziału 

w Konkursie. 

 

 

Życzymy Ci powodzenia i satysfakcji z uczestnictwa w konkursie.  

 

 

 

 

 
Autorzy zadań i Organizatorzy konkursu 
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CZĘŚĆ I     GRAMATYCZNO-LEKSYKALNA (40 pkt) 

 

Zadanie 1.            ___/3 

Zapoznaj się ze zdaniami 1.1.-1.3. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi trzech osób na 

temat fiesty, w której uczestniczyli. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną  

z treścią nagrania. Zaznacz odpowiednią literę A, B albo C. 

 

1.1. José Luis cree que la Semana Santa en Antigua es 

A. fea. 

B. triste. 

C. colorida. 

 

1.2. Marta describe una fiesta que 

A. se organiza por la noche. 

B. se celebra en invierno. 

C. tiene lugar en el centro de la ciudad. 

 

1.3. En Janitzio, la fiesta de Todos los Santos se celebra 

A.  igual que en España. 

B.  durante tres días. 

C.  en los cementerios. 

 

Zadanie 2.           ____/ 6 

Zapoznaj się ze zdaniami 2.1.-2.6. Usłyszysz dwukrotnie nagranie. Zaznacz znakiem X  

w odpowiedniej rubryce w tabeli, które z podanych zdań są zgodne z treścią nagrania 

(V – Verdadero), a które nie (F – Falso). 

 Verdadero Falso 

2.1. La fiesta de San Fermín dura un día.   

2.2. En los “Sanfermines” el papel importante lo tienen unos animales.   

2.3.  La fiesta de San Fermín es conocida gracias a un actor.   

2.4.  La Feria de Abril se celebra en Pamplona.   

2.5.  A la Feria de Abril le acompañan los bailes.   

2.6. Tradicionalmente „los reyes” dejan regalos en los armarios.   

 

Adaptado de 'Avance Básico A1+A2' 
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Zadanie 3.           ____/6 

Przeczytaj e-mail i odpowiedz na pytania 3.1.-3.6., zaznaczając odpowiedź A, B lub C. 

Hola, Nadia: 

¿Estás ya en tu casa, en Moscú? 

Yo todavía estoy en España. He alquilado un coche con Diana y Robert. Mañana vamos a visitar 

Logroño, después vamos a Pamplona, Zaragoza y Barcelona. Queremos visitar estas ciudades en 

solo una semana. Nuestro plan es también hablar solo en español. En Barcelona devolveremos el 

coche y yo voy a volar a Cracovia. Robert y Diana van a volver a sus casas también, pero ellos van 

a coger el tren. 

Creo que nunca olvidaré este curso de español. Te he conocido a ti y a otras doce personas 

estupendas. Hemos aprendido mucho durante este mes sobre la lengua y la cultura españolas. 

Siempre hemos salido juntos después de las clases, hemos ido a la playa, nos hemos reído mucho. 

¿Recuerdas el día en que Robert habló en clase delante de todos sobre la comida de su país y trajo 

diez platos diferentes y buenísimos. ¡Fue fantástico! 

Quiero seguir en contacto contigo, con Marie, con Robert y también con Rolf porque hace solo 

siete días que terminó el curso y ya os echo de menos. 

Si en la Navidad tienes vacaciones, puedes visitarme en Cracovia. Ya sabes que vivo sola y podrás 

dormir en el sofá que está en el salón.  Estoy segura de que te encantará mi ciudad. 

Besos. 

Laura 

  

 Adaptado de 'Avance Básico A1+A2' 

 

3.1. Laura 

A. vive en Moscú. 

B. todavía no ha terminado el curso. 

C. está haciendo un viaje con sus amigos. 

 

3.2. Laura, Diana y Robert van a viajar 

A. en un coche alquilado. 

B. durante dos semanas. 

C. hasta Cracovia. 
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3.3. Los tres amigos del curso quieren 

A. trabajar en España 

B. practicar el inglés. 

C. visitar unas ciudades. 

 

3.4. Según Laura, el curso de español fue 

A. aburrido 

B. inolvidable 

C. demasiado largo 

 

3.5. Recordando el curso, Laura no habla 

A. de los participantes. 

B. de sus profesores. 

C. de una clase especial. 

 

3.6. En el último párrafo, Laura quiere 

A. invitar a Nadia a su casa. 

B. volver a España con su amiga. 

C. hacer un viaje durante las vacaciones de Navidad. 

 

Zadanie 4.           ____/ 15 

Przeczytaj uważnie zdania 4.1.-4.15. i uzupełnij je, wybierając odpowiedź A, B lub C. 

4.1. Este invierno ............... mucho en todo el país. 

 

A. ha nevado                                    B. ha hecho                                   C. ha habido 

 

4.2. A María y a Silvia …..... gusta ir al cine y a la ópera. 

 

  A. los                                              B. les                                             C. las 

 

4.3.  - No me gustan nada las fiestas populares.                                       -”..............” 

 

A. a mí tampoco                               B. a mí también                             C. a mí no 

 

4.4. ¿....................veces al día pasea Carmen al perro? 

 

A. cuánta                                          B. cuántos                                      C. cuántas 
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4.5. ¿............día de la semana pasáis la aspiradora? 

 

A. cuál                                            B. qué                                             C. cómo 

 

4.6. No me gusta ….. la paella …... la tortilla. 

 

A. y/y                                             B. ni/ni                                            C. ni/y 

 

4.7. - ¿Puedo abrir la ventana?                    -  Sí, .................. 

 

A. ábrele                                         B. ábrelo                                         C. ábrela 

 

4.8. ¿Va a ir …...............al mercado esta mañana? No tenemos …....... 

 

A. nadie/nada                                 B. alguien/nada                               C. nadie/todo 

  

4.9. Gabriel García Márquez …............el Premio Nobel de Literatura en 1982. 

 

A. ganaste                                      B. gané                                            C. ganó 

 

4.10. Las primeras patatas, procedentes de Perú, …...............a España en 1560. 

 

A. han llegado                               B. llegaron                                      C. van a llegar 

 

4.11. ¿Qué música te …...........cuando ….....más joven? 

 

A. gustaban/eras                            B. gustaba/estás                              C. gustaba/eras 

 

4.12. Los muebles de mi dormitorio ...... en muy buen estado. 

 

A. están                                         B. son                                             C. tienen 

 

4.13. ¿Vosotros ….............................alguna vez en América Latina? 

 

A. habéis sido                               B. habéis ido                                    C. habéis estado 

 

4.14. Pedro …...............esquiar muy bien. 

 

A. conoce                                      B. sabe                                            C. gusta 

 

4.15. Marta …......... a las cartas. 

 

A. juega                                         B. toca                                             C. da 
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Zadanie 5.           ____/ 10 

Przyporządkuj słowa (1-15) do kategorii, do której należą (A.-E.). Uwaga, 5 słów nie 

należy do żadnej z podanych kategorii! 

 

1. la zanahoria 2. la cama 3. el postre 4. la estantería 5. el tren 

6. los pies 7. la lluvia 8. los calcetines 9. el cuello 10. el avión 

11. la zapatería 12. la bufanda 13. el oso 14. el viento 15. el baloncesto 

 

A. ROPA 

 

 

B. TIEMPO 

 

 

C. PARTES DEL CUERPO 

 

 

D. TRANSPORTE 

 

 

E. MUEBLES 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II             WIEDZA O HISZPANII   (40 pkt) 

 

 

Zadanie 1.                    ____/ 6  

Dopasuj miasta (A.-F.) do odpowiednich regionów Hiszpanii (1.1.- 1.3.).  

 

 

A. Oviedo B. A Coruña C. Lekeitio D. Betanzos E. Santander F. Vitoria 

 

 

1.1. Galicja   

1.2. Asturia i Kantabria   

1.3. Kraj Basków   
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Zadanie 2.                    ____/ 12  

Zaznacz prawdziwą odpowiedź A, B lub C.   

 

2.1. Regionalne danie asturyjskie z duszoną wieprzowiną, fasolą, boczkiem, kiszką, kiełbasą i szynką, 

nazywa się   _____. 

A. tortilla    B. fabada   C. Paella 

 

2.2. Pielgrzymi, którzy ostatnie 100 km drogi do Santiago de Compostela przemierzą pieszo, konno 

lub na rowerze otrzymują  _____. 

A. certyfikat    B. muszlę   C. figurkę św. Jakuba 

 

2.3. Narodowym sportem Basków jest   _____. 

A. pelota    B. boks    C. podnoszenie sztangi 

 

2.4. Empanada, płaski pieróg nadziewany solonym dorszem lub tuńczykiem, to przysmak _____. 

A. baskijski    B. galicyjski   C. kantabryjski 

 

2.5. El Pericote to nazwa ludowego tańca, wywodzącego się z  _______. 

A. Kraju Basków   B. Galicji   C. Asturii 

 

2.6. Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbywa się w _____. 

A. San Sebastián    B. Gijón   C. Bilbao 

 

2.7.  Święty Ignacy Loyola pochodził  z_____. 

A. Galicji                     B. Kraju Basków   C. Kantabrii 

 

2.8. Autorem słynnego obrazu Guernica, który przedstawia bombardowanie miasta Guernika jest  ___. 

A. Salvador Dalí              B. Pablo Picasso  C. Diego Velazquez 

 

2.9. Najstarsza z czynnych w Europie latarni morskich Torre de Hércules znajduje się w   _____. 

A. Costa Verde                  B. Vigo    C. A Coruña 
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2.10. Najwyższym pasmem Gór Kantabryjskich jest _____. 

A. Picos de Europa   B. Cabo de Peñas  C. Covadonga 

 

2.11. Przydomek hiszpańscy Genueńczycy odnosi się do mieszkańców  _____. 

A. Betanzos    B. Oviedo   C. Bilbao 

 

2.12. Donostia to baskijska nazwa miasta _____. 

A. Bilbao    B. San Sebastián  C. Guernika 

 

 

 

Zadanie 3.                    ____/ 6  

Do podanych miast (3.1.-3.6.) dopasuj znajdujące się w nich zabytki (A-F).  

 

 

 

                     A.  

 

                   B.  

 

                    C.  

 

                     D.  

 

                    E.  

 

                     F.  

 

 

 

3.1. Bilbao 3.2. Comillas  3.3. Guernica 3.4. Santiago de 

       Compostela 

3.5. San 

     Sebastián 

3.6. Oñati 
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Zadanie 4.                     ____/ 4  

Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (4.1.-4.4.) odpowiednimi słowami (A.-G.) tak, aby 

informacje były zgodnie z tekstem źródłowym o czarownicach (Pył z Landrynek. 

Hiszpańskie fiesty.) Uwaga, trzy słowa są podane dodatkowo  i użyte w tekście tworzą 

nieprawdziwe informacje. 

  

A. kasztan 

 

B. skała C. espantabrujas D. czosnek 

E. woda 

 

F. brujas G. videntes  

 

 

„Teraz myślę, że było dużo prostych sposobów, aby sprawdzić, czy któraś z tych dwóch faktycznie 

była meigą. Wystarczyłby, szczerze mówiąc schowany w kieszeni 4.1. ___________, ale był środek 

sierpnia, a poza tym – któż chodziłby z nim pod prysznic  i do baru? Zresztą wcale nie chcieliśmy 

odstraszać meigas, wręcz przeciwnie, chcieliśmy jakąś spotkać. W innych regionach Hiszpanii mówią 

na nie 4.2. __________ lub bruixas. Już kiedyś, w Aragonii, szliśmy ich śladem. Nie pamiętam, jak 

nazywała się ta wioska, ale to nie istotne, wszystkie były takie same. W pobliżu stał klasztor, który 

wyglądał, jakby wylała się na niego 4.3. _______ – San Juan de la Peña, a nad tym wszystkim, 

wysoko, krążyły drapieżne kanie. Ich cienie padały czasem na łupkowate dachy- na każdym dachu 

tkwiły antena telewizyjna i komin, na kominach zaś, niczym w dziwacznej galerii sztuki pierwotnej, 

stały jakieś krzyże, jakieś rozmyte przez deszcz figurki, tajemne bezkształtne pałuby. 4.4. _______ , 

odstraszacze czarownic. Działały, bo nie spotkaliśmy ani jednej. Ale są, są na pewno.” 

 

Zadanie 5.                         ____/ 7  

Zaznacz, które z poniższych informacji (5.1.-5.7.)  są prawdziwe, a które fałszywe.   

 

 PRAWDA  FAŁSZ  

5.1. Botafumeiro to nazwa monstrancji, znajdującej się na 

głównym ołtarzu w katedrze w Santiago de Compostela. 
    

5.2. Altamira nazywana jest kaplicą sykstyńską sztuki jaskiniowej. 
    

5.3. Vigo to miasto znajdujące się w Asturii.     

5.4. Mieszkańcy Galicji są narodem wywodzącym się od Celtów.     

5.5. Galerías to przeszklone balkony, dzięki którym A Coruña  

nazywana jest szklanym miastem. 
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5.6. W katedrze w Oviedo przechowywana jest chusta z Oviedo 

oraz Cruz de los Ángeles. 
  

5.7. O Ferrol to miejscowość, w której urodził się i wychował 

generał Francisco Franco. 
  

 
 
 
 
Zadanie 6.                                ____/ 5  

Do podanych słów (A.-F.) dopasuj odpowiadające im definicje (6.1-6.5.). Uwaga, 

jedno słowo jest podane dodatkowo i nie pasuje do niego żadna z definicji. 

 

 

A. Pallozas B. Horreo C. Cabo Finisterre D. Las Tunas E. Cruceiros  F. Cangas de Onís 

 

6.1. Kamienne krzyże znaczące skrzyżowanie dróg. 

 

6.2. Galisyjski spichlerz, stawiany na palach dla ochrony przed szkodnikami. 

 

6.3. Najdalej wysunięty na zachód punkt Hiszpanii. 

 

6.4. Stożkowate kamienne domy, kryte strzechą. 

 

6.5. Miejscowość, w której na początku VIII wieku mieszkał Pelagiusz, założyciel królestwa Asturii. 

 

          6.1.         6.2.          6.3.         6.4.        6.5. 
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BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


