
 

 

 

Małopolski Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
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Droga Uczennico! Drogi Uczniu! 

 

 

 

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań konkursowych należy zakodować 

pracę zgodnie ze wskazaniami Komisji Konkursowej. 

Arkusz, który masz przed sobą, zawiera dwanaście zadań. Przeczytaj uważnie 

polecenia. 

Pamiętaj, żeby pisać czytelnie (długopisem lub piórem), gdyż nieczytelność liter 

dyskwalifikuje odpowiedź. Możesz pisać drukowanymi literami. Nie używaj korektora ani 

długopisu zmazywalnego. Pamiętaj, że brak wyboru odpowiedzi lub zaznaczenie większej 

liczby odpowiedzi będzie traktowane jako błędna odpowiedź. Jeśli się pomylisz, skreśl 

błędną odpowiedź, a właściwą oznacz określeniem „dobrze”. 

Jeśli jeszcze nie wyłączyłaś/wyłączyłeś telefonu komórkowego, zrób to teraz. 

 

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu: 70 minut. 

 

Życzymy Ci satysfakcji z uczestnictwa w Konkursie i uzyskania wysokiego wyniku. 

 

 

Powodzenia!  

 

 

Organizatorzy Konkursu 



ZADANIE 1.          _____/ 5 

Przeczytaj poniższy tekst.  Dopasuj do niego odpowiednie słowa z ramki, zgodnie z rysunkami 

w tekście. Uwaga! Dwa słowa podane są dodatkowo i nie pasują do przedstawionych 

rysunków. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

Hoy es un día muy 1.1.__________________. No  hace 1.2.____________. 

Voy con mi 1.3._____________de excursión a la 1.4._______________.  

Allí quiero ver un 1.5._______________.  

 

ZADANIE 2.                 _____/ 7 

Zakreśl poprawną odpowiedź / reakcję. Za każdą poprawną odpowiedź / reakcję otrzymasz 1 

punkt. 

2.1. - A mí me gusta ver la televisión. Y ¿a ti? 

A. -A mí también.   B. -A mí tampoco. 

2.2. En invierno, cuando hace frío, yo siempre me pongo _________. 

A. una bufanda   B. un bañador 

2.3. Hoy no me siento muy bien. Tengo mucha fiebre y pienso que estoy  _________. 

A. contento    B. enfermo 

2.4. Cuando voy al dentista siempre tengo mucho  _________. 

A. hambre    B. miedo 

2.5. - Hola, ¿qué vas a tomar? 

A. -Un bocadillo de jamón.  B. -20 euros. 

2.6. No veo muy bien. Necesito  _________. 

A. unos pendientes   B. unas gafas 

2.7. No puedo andar. Me he roto _________. 

A. la pierna    B. la oreja 

A B C D E F G 

montaña bisonte soleado familia viento oso niebla 



ZADANIE  3.         ____/5 

Przyporządkuj czasowniki do odpowiedniego obrazka. Uwaga! Jeden czasownik  podany jest 

dodatkowo i nie pasuje do przedstawionych obrazków. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 punkt. 

 

A. bailar B. ordenar el cuarto de baño C. cocinar 

D. patinar E. hacer los deberes F. viajar 

 

 

3. 1. ____ 
3. 2. ____ 3.3. _____ 

 
 

3.4. ____ 

 

3.5. _____ 

 

 

 

 

ZADANIE 4.           _____/3 

Z podanych odpowiedzi (A, B, C, D) wybierz jedną i przyporządkuj ją do odpowiedniej 

godziny (4.1, 4.2, 4.3). Uwaga! Jedna godzina  podana jest dodatkowo i nie pasuje do żadnej 

odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

 

 

 

4.1. Son las cinco menos cuarto. ____ 

4.2. Son las doce en punto. ____ 

4.3. Son las siete y cuarto. ____ 

 

A. 7.15  B. 12.00  

 

C. 16. 16  D. 16.45 

 



ZADANIE 5.          ____ / 4 

Przeczytaj opis osoby i obok podanych zdań wpisz pasujące do nich przymiotniki. Uwaga! 

Dwa przymiotniki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania. Za każdą 

poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

A B C D E F 

graciosa alta perezosa antipática delgada guapa 

 

 

5.1. Beatriz mide un metro setenta y cinco. Es _____. 

5.2.Tiene los ojos azules, el pelo largo y una nariz pequeña. Es _____. 

5.3.Tiene el sentido del humor y le gusta reír. Es_____ . 

5.4. Practica el deporte, come productos sanos y no es gorda. Es _____. 

 

 

ZADANIE 6.         ____ /6 

Z podanych trzech możliwości wybierz i podkreśl właściwą. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 punkt. 

 

6.1. Una enfermera trabaja en un bar / hospital / banco. 

6.2. En mi estuche siempre llevo una carne / papelera / pluma. 

6.3. Mi hermano es muy sincero / vago / mentiroso. Nunca dice  la verdad. 

6.4. Tengo mucha tos. Necesito tomar un pañuelo / un  jarabe / una ducha. 

6.5. Nuestra profesora es muy exigente. Siempre nos da muchos clases / deberes / lecciones. 

6.6. Hoy he ido a una  panadería / floristería / zapatería para comprar a Ana un ramo de 

rosas. 

 

 

 



 

ZADANIE 7.           _____/4 

Przyporządkuj słowo do podanej definicji. Uwaga! Jedno słowo podane jest dodatkowo i nie 

pasuje do żadnej definicji. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

A B C D E 

abuelo cuchara tío regalo bolígrafo 

 

7.1. Te lo dan cuando es tu cumpleaños.  

7.2. Con este objeto siempre comes sopa.  

7.3. Es una cosa que sirve para escribir.  

7.4. Es el hermano de tu padre.  

 

 

ZADANIE 8.          ____ / 6 

Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie 

pasują do żadnej luki. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

Hola, Carlota: 

¿Qué tal? ¡Me alegro mucho de conocerte! 8.1._______ escribirnos noticias por correo 

electrónico. 8.2.________ contarte algo sobre mí. Yo 8.3._______ catorce años y voy a la 

escuela primaria. Mi familia es bastante grande. 8.4._______ cuatro hermanos y tenemos dos 

perros. 8.5._______ en una casa con un jardín pequeño. De vacaciones, siempre 8.6._______ 

al mar. ¡Escríbeme! 

Saludos,   

Ana 

 

 

A B C D E F G H 

 

VAMOS 

 

 

TRAIGO 

 

QUIERO 

 

SOMOS 

 

PODEMOS 

 

TENGO 

 

ERES 

 

VIVIMOS 



ZADANIE 9.         ____ /8 

Zakreśl właściwe słowo. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

9.1.Yo voy …….. bici a la escuela. 

A. a  B. en    

9.2. Los libros ………… en la estantería en el salón. 

A. son   B. están 

9.3. Alemania ………. un país muy grande. 

A. es  B. está                               

9.4. Los chicos son ……….. altos que las chicas. 

A. más  B. tan    

9.5. A Mercedes le …………… mucho los idiomas. 

A. gusta  B. gustan   

9.6. Mamá está ………… por teléfono. 

A. hablado B. hablando 

9.7. Mi amigo …………. llama Pedro. 

A. se  B. les 

9.8. En mi instituto ……………….ochenta alumnos. 

A. están  B. hay 

 

ZADANIE 10.       ____ /4 

Przyporządkuj czasownik w odpowiedniej formie do każdego zdania. Uwaga! Jedna forma 

została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 punkt.     

 

A B C D E 

han ido has escrito hemos visto hemos jugado habéis ido 

 

10.1. Mi hermano y yo _______________ en el ordenador. 

10.2. Los alumnos _______________ de excursión esta semana. 

10.3. Hoy nosotros _______________ una película muy interesante. 

10.4. Juan, _______________ muy bien el examen y tienes muy buena nota. 



ZADANIE 11.       ____ /5 

Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami pytającymi. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 punkt. 

A B C D E 

Quiénes Cuánto Dónde Cuál Cuánta 

 

11.1. ¿ _______ son estos chicos? 

11.2. ¿_______ vive tu amiga Alba? 

11.3. ¿ _______ dinero tienes para gastar? 

11.4. ¿ _______ es tu número de teléfono? 

11.5. ¿_______ gente habla español en el mundo? 

ZADANIE 12.       ____ / 3 

Przeczytaj dialogi i przyporządkuj je do miejsca, w którym znajdują się rozmówcy.  Jeden 

dialog nie pasuje do żadnego miejsca. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.     

 

A. 

- Buenos días. 

- Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? 

- Quería una camisa blanca. 

- ¿Qué talla llevas? 

- La M. 

- Mira, tenemos todas estas.  

 

B. 

- ¿Qué quieren tomar? 

-Yo, de primero una ensalada. Y de segundo, 

pollo. 

- Perfecto. ¿Y para usted? 

- Para mí, de primero macarrones con 

tomate, y de segundo salmón. 

-Muy bien. ¿Y para beber? 

- Agua, por favor. 

C. 

- Mira, te enseño… Aquí está la cocina.  

-  ¡Qué grande! 

- Sí, a mi madre le encanta cocinar. A la 

derecha, el cuarto de baño, y al fondo, mi 

habitación. 

- ¡Es muy bonita y tan acogedora! 

D. 

- Buenos días. 

-Buenos días. ¿Qué te pasa? 

- Me duele mucho la garganta. 

-¿Tienes fiebre? 

- Sí. Bastante. 

- ¿Puedes abrir la boca, por favor?  

 

12.1. En una tienda 12.2. En una casa 12.3. En un restaurante 

   
   


