
 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim 

 

we współpracy 

z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

w Wodzisławiu Śląskim 

 

zapraszają uczniów klas trzecich gimnazjów  

oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

do udziału w konkursie 

Poznajemy kulturę Hiszpanii i Włoch 

  



Poznajemy kulturę Hiszpanii i Włoch – regulamin konkursu 

 

I     Miejsce konkursu, uczestnicy: 

1. Konkurs Poznajemy kulturę Hiszpanii i Włoch jest konkursem międzyszkolnym  

skierowanym do uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas siódmych i ósmych 

szkół podstawowych. 

2. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim 

w miesiącu marcu 2019 roku.  

3. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 

4. Główne cele konkursu: 

- pogłębienie wiedzy o kulturze Hiszpanii i Włoch 

- poznanie dzieł wielkich malarzy i zabytków architektury  

- rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji 

- zachęcenie do nauki języka hiszpaoskiego i włoskiego  

5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia (w załączniku) w 

terminie do kooca lutego 2019 roku na adres e-mailowy: 

- Agnieszka Kurasz: agnieszka.kurasz@tischner-wodzislaw.pl 

numer telefonu: 512 378 227  (język hiszpaoski) 

- Monika Horyśniak, e-mail: monika.horysniak@tischner-wodzislaw.pl 

numer telefonu: 694 605 466 (język włoski) 

 

II  Podstawowe informacje o konkursie: 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

- przedstawiciel Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 

Śląskim jako przewodniczący komisji 

- reprezentant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim 

- nauczyciel języka hiszpaoskiego i włoskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Wodzisławiu Śląskim jako członkowie komisji 

- nauczyciel innego języka obcego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Wodzisławiu Śląskim jako członek Komisji. 

 



2. Językiem konkursu jest język polski. 

3. Test konkursowy zawierad będzie pytania zamknięte (test wyboru, prawda / fałsz), 

zdania z luką do uzupełnienia, rozpoznawanie dzieł malarskich  

i zabytków architektury. 

4. Uczniowie wezmą udział w prelekcjach na temat kultury Hiszpanii i Włoch. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu. 

6. Nauczyciele opiekunowie otrzymają pisemne podziękowanie. 

7. Koszty dojazdu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim 

uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie. 

 

III   Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Wyniki konkursu zostaną podane w tym samym dniu. 

2. Zdobywcy największej ilości punktów zostaną nagrodzeni. Nagrodzeni uczestnicy 

konkursu powinni uzyskad przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi. 

3. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne 

ze zgodą wyrażoną przez ucznia i opiekunów prawnych na opublikowanie imienia i 

nazwiska oraz zdjęd na stronie internetowej szkoły. 

 

IV  Zakres tematyczny konkursu: 

 

Zagadnienia Hiszpania Włochy 

Malarstwo Nazwiska i dzieła wielkich 
mistrzów malarstwa  
hiszpańskiego i style, które 
reprezentują: El Greco, Zurbarán, 
Velázquez, Dalí, Picasso,etc. 

Nazwiska i dzieła wielkich 
mistrzów malarstwa włoskiego 
i style, które reprezentują: 
Michał Anioł, Leonardo da 
Vinci, Rafael, Tycjan, 
Caravaggio 

Architektura a)Najważniejsze style 
architektoniczne, które można 
spotkać w Hiszpanii  
b)Najważniejsze zabytki 
Barcelony, Madrytu, Sevilli, 
Kordoby, Santiago de 
Compostela, Grenady, Salamanki. 

a) Najważniejsze style 
architektoniczne, które można 
spotkać we Włoszech. 
b) Najważniejsze zabytki 
Rzymu, Asyżu, Padwy, 
Wenecji, Neapolu, Florencji, 
Mediolan 

 

 

 



Zagadnienia Hiszpania Włochy 

Tradycje a) tradycje świąteczne w 
Hiszpanii : Boże Narodzenie oraz 
Wielkanoc. 
b)  najważniejsze święta 
hiszpańskie: Las Fallas, Feria de 
Abril, Sanfermines, Tomatina, el 
Doce de Octubre. 

a) tradycje świąteczne we 
Włoszech : Boże Narodzenie 
oraz Wielkanoc. 

b) najważniejsze święta we 
Włoszech: Ferragosto  - 
Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny,  
Capodanno 

Muzyka a) tańce narodowe Hiszpanii: 
Flamenco, La Isa Canaria, 
Sardana, etc. 
b) Najważniejsze nazwiska 
związane z muzyką hiszpańską tj. 
Joaquín Sabina, Paco de Lucía, 
Camaron de la Isla 
c) gwiazdy hiszpańskiej muzyki  
współczesnej: Julio Iglesias, Pablo 
Alborán, AlejandroSanz, Enrique 
Iglesias, etc. 

a) najważniejsze nazwiska 
związane z operą włoską: 
Giacomo Puccini, Giuseppe 
Verdi, etc. 
b) najważniejsze nazwiska 
związane z klasyczną muzyką 
włoską: Luciano Pavarotti,  
Andrea Bocelli, ecc. 
c) gwiazdy włoskiej muzyki  
współczesnej: Eros 
Ramazotti, Toto Cotugno, 
etc. 

 

 

 


