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Małopolski Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach 

konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczestników  

oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela 

 

I. Tematyka konkursu 

 

España mágica: fiestas, tradiciones y literatura 

 

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników  

 

1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego odpowiada 

poziomowi A2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

(ESOKJ).  

 

2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu rejonowego odpowiada 

poziomowi B1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

(ESOKJ). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień dotyczących kultury i zwyczajów 

Hiszpanii w zakresie wyznaczonym przez lektury, o których mowa poniżej.  

 

3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego 

odpowiada poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, (ESOKJ). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień dotyczących kultury i 

zwyczajów Hiszpanii w zakresie wyznaczonym przez lektury, o których mowa poniżej.  

 

III. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla 

nauczyciela  

 

Etap szkolny:  

 

1. Podręczniki do języka hiszpańskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego w 

szkole podstawowej. 

2. Ramón Palencia, Uso de la gramática española Junior elemental, wydawnictwo Edelsa. 

 

W etapie szkolnym przewidziany jest test pisemny, na który składają się:  

– rozumienie tekstu czytanego,  

– zadania leksykalno-gramatyczne. 

 

Etap rejonowy:  

 

1. Pozycje obowiązujące do etapu szkolnego. 

2. Ramón Palencia, Uso de la gramática española Junior intermedio, wydawnictwo Edelsa. 

https://www.ceneo.pl/Click/Offer/?e=LuSEvmOB9-fVhiaQawR9EBwBqpuNmSiSLXK34yMLArhadiGnv_mAJ2aoR3qJhoOKF-jAXb1COypWpjR3Dak5NSZQ_U6chWSR0GcD9tz-zVH8tuxo2GeAKmVQHFe-34TY5nmdNMd7LgHQ8BuX0EqlfiD2AKGwyzWYBQAFOLBoPuICKYmfXQSaptTi-foi58B3HTRe0uVoyVulUEzCWQUN3boW6VCqVM5SARSBeMb0GFtOsnJ1pLVwFaVQTMJZBQ3d6r-CnbGWfb-sqW1ENJz0bG7uvTbxFlLdFd0eSELnBKwRgrPfQQKP_bndXUQJq5QzTjFonXz2QigDvJK_gdmGhis6Kbj5kt7z_PX-PFtRFpMOfAgtLAMC6Q%3d%3d&a=2
https://www.ceneo.pl/Click/Offer/?e=LuSEvmOB9-fVhiaQawR9EBwBqpuNmSiSLXK34yMLArhadiGnv_mAJ2aoR3qJhoOKF-jAXb1COypWpjR3Dak5NSZQ_U6chWSR0GcD9tz-zVH8tuxo2GeAKmVQHFe-34TY5nmdNMd7LgHQ8BuX0EqlfiD2AKGwyzWYBQAFOLBoPuICKYmfXQSaptTi-foi58B3HTRe0uVoyVulUEzCWQUN3boW6VCqVM5SARSBeMb0GFtOsnJ1pLVwFaVQTMJZBQ3d6r-CnbGWfb-sqW1ENJz0bG7uvTbxFlLdFd0eSELnBKwRgrPfQQKP_bndXUQJq5QzTjFonXz2QigDvJK_gdmGhis6Kbj5kt7z_PX-PFtRFpMOfAgtLAMC6Q%3d%3d&a=2
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3. Strony internetowe:  

http://www.españaescultura.es/es/fiestas/valencia/fallas_de_san_jose.html 

http://www.españaescultura.es/es/fiestas/navarra/fiestas_de_san_fermin.html 

http://www.españaescultura.es/es/fiestas/murcia/entierro_de_la_sardina.html 

https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/la-mona 

https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/cuento-de-la-lechera 

 

W etapie rejonowym przewidziany jest test pisemny, na który składają się:  

– rozumienie tekstu czytanego,  

– zadania leksykalno-gramatyczne.  

 

 

Etap wojewódzki:  

 

1. Pozycje obowiązujące do etapu rejonowego. 

2. Ramón Palencia, Uso de la gramática española Junior avanzado, wydawnictwo Edelsa. 

3. Strony internetoweobowiązujące do etapu rejonowego oraz: 

http://www.españaescultura.es/es/fiestas/valencia/la_tomatina.html 

http://www.españaescultura.es/es/fiestas/sevilla/semana_santa_de_sevilla.html 

http://www.españaescultura.es/es/fiestas/alicante/fiestas_de_moros_y_cristianos.html 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/la-ratita-atrevida 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/tambor-piel-piojo 

 

 

W etapie wojewódzkim przewidziany jest test pisemny, na który składają się:  

– rozumienie tekstu słuchanego,  

– rozumienie tekstu czytanego,  

– zadania leksykalno-gramatyczne.  

 

http://www.españaescultura.es/es/fiestas/valencia/fallas_de_san_jose.html
http://www.españaescultura.es/es/fiestas/navarra/fiestas_de_san_fermin.html
https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/cuento-de-la-lechera
https://www.ceneo.pl/Click/Offer/?e=LuSEvmOB9-fVhiaQawR9EBwBqpuNmSiSLXK34yMLArhadiGnv_mAJ2aoR3qJhoOKF-jAXb1COypWpjR3Dak5NSZQ_U6chWSR0GcD9tz-zVH8tuxo2GeAKmVQHFe-34TY5nmdNMd7LgHQ8BuX0EqlfiD2AKGwyzWYBQAFOLBoPuICKYmfXQSaptTi-foi58B3HTRe0uVoyVulUEzCWQUN3boW6VCqVM5SARSBeMb0GFtOsnJ1pLVwFaVQTMJZBQ3d6r-CnbGWfb-sqW1ENJz0bG7uvTbxFlLdFd0eSELnBKwRgrPfQQKP_bndXUQJq5QzTjFonXz2QigDvJK_gdmGhis6Kbj5kt7z_PX-PFtRFpMOfAgtLAMC6Q%3d%3d&a=2
http://www.españaescultura.es/es/fiestas/valencia/la_tomatina.html
http://www.españaescultura.es/es/fiestas/sevilla/semana_santa_de_sevilla.html
http://www.españaescultura.es/es/fiestas/alicante/fiestas_de_moros_y_cristianos.html
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/la-ratita-atrevida
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/tambor-piel-piojo

