
 

 

 

 
 

 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ucznia 
 

 

………………………………………………………………….. 

Pełna nazwa szkoły 

 

 

…………………………………………………….. 

 

Maksymalna liczba punktów 40 

Uzyskana liczba punktów  
 

 
        

 

KONKURS Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH  

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

ETAP DRUGI 
 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 

2. Zestaw konkursowy zawiera 6 zadań. 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli 

zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Zadania zapisane w brudnopisie nie będą oceniane. 
6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie 

będą oceniane. 

7. Nie używaj korektora i długopisu ścieralnego. 

8. W nawiasach obok numerów zadań podano maksymalną liczbę punktów możliwych 

do uzyskania za dane zadanie. 

 

 

POWODZENIA! 
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Zadanie 1. (7 punktów) 

 

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zaznacz, które zdania są prawdziwe (Verdadero), 

a które fałszywe (Falso). Za każde prawidłowo zaznaczone zdanie otrzymasz 1 punkt    

 

 

 

 

                                                    ESTA ES MI CASA  
 

Hola, me llamo Marisol. Vivo con mis padres y hermanos en este edifico. Es muy bonito y 

bastante antiguo. Me gusta mi casa porque tiene todo lo necesario. Además está en las afueras 

de la ciudad y es lo mejor.  

Mira, aquí en la planta baja hay una cocina, un salón-comedor grande, un baño pequeño y una 

despensa, donde mi madre pone macarrones, arroz, latas y otros productos. En el salón-

comedor comemos juntos cada fin de semana. 

Los cuatro dormitorios están en la planta de arriba. Allí tenemos también un cuarto de baño 

con la ducha y bañera. El dormitorio de mis padres es el más grande. Mi hermano menor, 

Juan, tiene un dormitorio pequeño que está junto al cuarto de los padres. Yo comparto el 

dormitorio con mi hermana gemela. El último dormitorio tiene solo una cama y un armario y 

lo usan abuelos, tíos, amigos cuando vienen de visita. 

Tenemos también un bonito jardín que está detrás de la casa. Si hace buen tiempo nuestros 

padres descansan en la terraza y nosotros jugamos a la pelota o con nuestro perro.  

 

 

 

Lp. Frases  

 

Verdadero Falso  

1. 

 

Marisol tiene tres hermanos.    

2. 

 

La casa de la familia no está en el centro de la ciudad.    

3. 

 

El hermano de Marisol duerme con los padres.   

4. 

 

La casa tiene dos plantas.   

5. 

 

La chica tiene su dormitorio.    

6. 

 

La casa es moderna.     

7. 

 

La familia no tiene animales.    

       

 

 

 
Liczba punktów 

….. /7 
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Zadanie 2. (10 punktów) 

 

Wpisz prawidłową formę czasowników podanych w nawiasie w presente de Indicativo 

(w czasie teraźniejszym). Otrzymasz 1 punkt za każde prawidłowo uzupełnione zdanie. 

Pamiętaj o akcentach!  

 

 

1. La abuela (contar) …………………….. una historia.  

 

2. Los estudiantes (escribir) ………………….. un examen. 

 

3. Tú (ser) ………………… una persona muy amable.  

 

4. Vosotros (ir) ……………….. a la escuela en autobús.  

 

5. Nosotros (despertarse) ………………………. a las 7 cada mañana.  

 

6. Yo (tener) ……………………. muchos libros en mi estantería.  

 

7. Eduardo (jugar) ……………………… a las cartas con su padre.  

 

8. Yo (pensar) ……………………. que Antonio es muy amable.  

 

9. La clase (empezar) ……………………. dentro de 10 minutos. 

 

10. Mi primo (querer) ………………… estudiar arquitectura.   

 

 

 
Liczba punktów 

….. /10 
 

Zadanie 3.  (8 punktów) 

 

Przeczytaj uważnie tekst i wpisz prawidłowe słowo podane pod poleceniem, tak aby powstały 

logiczne zdania. Otrzymasz 1 punkt za każde prawidłowo wpisane słowo.  

 

Użyj tych słów: iglesia, ganar, limpios, viajan, cena, decoraciones, regalos, cartas,  

 

Entre el 24 de diciembre y el 6 de enero se celebra en toda España lo que conocemos como la 

Navidad. Son unos días de alegría, felicidad y armonía familiar. Muchas personas 

……………………. desde muy lejos para encontrarse con sus familiares.  

Las calles y plazas de las ciudades se iluminan con luces y aparecen diferentes 

………………………………..navideñas.  

El 22 de diciembre se celebra el gran sorteo de la Lotería Nacional y este día cada español 

sueña con …………………………  una gran cantidad de dinero.     

Durante la Nochebuena, el 24 de diciembre, los españoles tienen una ……………………….. 

muy deliciosa y con muchos dulces. Los católicos van a la …………………………. para 
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asistir la Misa del Gallo que se celebra después de la cena. Es el momento en el que se celebra 

el nacimiento del Hijo de Dios. Se cantan famosos y tradicionales villancicos. 

El 25 de diciembre es el verdadero día de Navidad. Las familias otra vez se reúnen para cenar, 

los niños que se han portado bien esperan ……………………………. 

Los niños escriben ………………………… a los Tres Reyes Magos pidiéndoles algunos 

regalos y el día 6 de enero, durante la madrugada,  los Reyes Magos dejan regalos en los 

zapatos  que deben estar ………………………...  
                                             

                       Adaptado y modificado de : https://www.donquijote.org/es/cultura-espanola/fiestas/navidad/ 
                                                                        

Liczba punktów 

….. /8 
 

Zadanie 4. (5 punktów)  

Uzupełnij poniższe dialogi, wybierając jedną spośród podanych odpowiedzi.                                     

Zakreśl pętlą a, b lub c. Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

1. - ¿ …………………………..?                                    2.     - ¿ ……………………….. ..?                                            

 

-  No, vivo en Sevilla.                                                          – Sí, dame café, por favor.  

                                                                                                                                     

 

a) ¿Eres piloto?                                                               a)    ¿Cuándo sales?                                                                         

b) ¿Qué deseas?                                                              b)    ¿Quieres tomar algo?       

c) ¿Eres de aquí?                                                             c)    ¿Qué es esto?  

 

3. - ……………………………                                        4.    -  ……………………………. 

 

- La garganta y la cabeza.                                                    – Los jueves por la tarde.                                                         

 

a) Tengo muchos amigos.                                                a)   ¿Cuándo tienes clases de bailar??                                                                             

b) ¿Te duele algo?                                                            b)  ¿Dónde trabaja Luis? 

c) ¡Qué suerte!.                                                                c)   ¿Vamos en tren o en autobús?  

 

        5. -  ¿Qué os pongo? 

            - …………………………………. 

             a)   Somos italianos.                                                                                                                      

b)  En la mesa .                                                                                                                                       

c)  Una paella y algunas tapas, por favor.                                                                                                              

Liczba punktów 

….. /5 
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Zadanie 5. (5 punktów)  

Wskaż poprawne zakończenie każdego z podanych zdań. Wybraną odpowiedź (a,b,c) 

zaznacz pętlą. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  

 

1. Na fladze Argentyny widnieją kolory : 

a) żółty i pomarańczowy         b)  biały i niebieski       c) niebieski  i pomarańczowy 

 

2. Stolicą Argentyny jest:  

a)  Buenos Aires                         b)   Barcelona             c)    Lima 

 

3.  Hiszpania jest podzielona administracyjnie na …………….. administracyjnych: 

a) 13 wspólnot                           b)  17 wspólnot            c)    20 wspólnot 

 

4. Najwyższym szczytem Hiszpanii jest:  

a) Sierra Nevada                       b)  Teide                        c)  Mulhacen 

 

5. Prezydent Argentyny nazywa się:  

a) Alberto Fernández               b)  Rafael Nadal              c) Antonio Banderas          

 

Liczba punktów 

….. /5 
 

Zadanie 6. (5 punktów)  

Napisz e-mail do nowej koleżanki/nowego kolegi z Hiszpanii, w którym opiszesz swojego 

ulubionego kolegę/ swoją ulubioną koleżankę z klasy.  

W e-mailu przekaż te informacje: 

-  jak wygląda ta osoba 

-  jaki ma charakter 

-  co lubicie razem robić 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………........ 

  

Liczba punktów 

….. /5 
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BRUDNOPIS 

 



KONKURS Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLAS VII - VIII  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

ETAP DRUI 

 

 

KLUCZ 

 

Etap drugi trwa 90 minut.  

Uczeń ma do wykonania 6 zadań za które może zdobyć maksymalnie 40 punktów. 

 

ZADANIE 1 > 7 punktów  

  

1. F 

2. V 

3. F 

4. V 

5. F 

6. F 

7. F 

 

ZADANIE 2 > 10 punktów  

 

1. Cuenta  

2. Escriben  

3. Eres 

4. Vais 

5. Nos despertamos  

6. Tengo 

7. Juega  

8. Pienso  

9. Empieza  

10. Quiere  

 

ZADANIE 3 > 8 punktów 

 

Viajan,  decoraciones, ganar, cena, iglesia, regalos, cartas, limpios   

 

ZADANIE 4> 5 punktów  

 

1. c 

2. b 

3. b 

4. a 

5. c 

 



ZADANIE 5> 5 punktów 

 

1. b 

2. a 

3. b 

4. c 

5. a 

 

ZADANIE 6 > 5 punktów  

 

Punkty zostana przyznane za prawidłowe rozpoczęcie i zakończenie tekstu (1p), za 

przekazanie 3 wiadomości (3p) oraz za poprawność leksykalno-gramatyczną (1p)  

 

 


