
Kod ucznia      Data urodzenia ucznia   

                              dzień  miesiąc        rok 

 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego 

 

STOPIEŃ SZKOLNY 

Rok szkolny 2018/2019 

 

  

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy test zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji. 

2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

3. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim 

tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 

 

4. Test, do którego przystępujesz, zawiera 8 zadań. Wśród nich są zadania zamknięte  

i zadania otwarte wymagające krótkiej i dłuższej odpowiedzi. 

 

5. W zadaniach otwartych zapisz pełne rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach 

wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj 

korektora). 

 

6. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać ani z pomocy naukowych, ani 

podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również 

zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji. 

 

7. Za wykonanie całego testu możesz uzyskać 50 punktów. Do etapu rejonowego 

zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 40 punktów. 

 

8. Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut. 

 

Życzymy Ci powodzenia! 

 

________________________________________________________________ 

Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu prac) 

 

 

 

…………………………………………………                 Uczeń uzyskał: ……….. /50 pkt. 

Imię i nazwisko ucznia 
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CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

I. Przeczytaj wpis na blogu i odpowiedz, czy zdania z tabeli, która znajduje się 

poniżej są prawdziwe (V), czy fałszywe (F).  

¡Hola! 

Me llamo Ana María Sánchez Martínez y soy alumna del 1º de ESO. Soy de Guadix, 

un pueblo muy interesante de la provincia de Granada. Si pasas por Guadix, y tienes un 

poco de tiempo, puedes dar un paseo por sus calles y descubrir alguna casa-cueva por 

dentro. Guadix es una auténtica ciudad troglodita.  

Mis aficiones son escuchar música, ir al cine, salir con mis amigas e ir de fiesta. También 

me gusta mucho ir de compras. 

Durante los fines de semana, vacaciones y los puentes, asisto a una escuela de baile 

flamenco, ya que este es uno de los mundos que más me gustan. 

Este blog lo voy a dedicar a la historia de automóvil, porque me encanta la velocidad y, 

en especial, los coches. 

Espero que os guste, saludos… 

  
Adaptado y modificado de: http://diarium.usal.es/acarreras91/?page_id=59 

 V F 

1.  Ana vive en Guadix, un barrio de Granada.   

2.  En Guadix puedes visitar casas-cueva.   

3.  A Ana le gusta la música, el cine y las fiestas.   

4.  No le gusta mucho ir de compras.   

5. Va a las clases de flamenco tres días a la semana.   

6.  Le encantan los coches rápidos.   

7.  Su blog lo va a escribir sobre la historia de coches y otros 

vehículos. 

  

 

Liczba punktów:………/7 
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LEKSYKA I GRAMATYKA 
 

II. W jakich miejscach można usłyszeć następujące zdania? Połącz zdanie z 

odpowiednią nazwą. Rozwiązanie zapisz w tabeli poniżej. Uwaga! Jedna nazwa 

nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 

 

  

1) ¿Qué talla lleva?     a) en una calle 

2) Un billete de ida y vuelta a Madrid, por favor. b) en una tienda de ropa 

3) ¿Me pone una ración de calamares?, por favor. c) en una estación de trenes 

4) Perdone, ¿hay una farmacia por aquí cerca? d) en un bar 

       e) en una carnicería 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

 

Liczba punktów:………/4 

 

III. W podanych zdaniach wyrazy lub wyrażenia zapisane wytłuszczoną czcionką 

są błędne. Zastąp je poprawnymi, nie zmieniając sensu zdania! Zapisz 

poprawne słowa lub wyrażenia w tabeli poniżej. 

 

1.  Me gusta esquiar en la playa. 

2. Mis manos no están limpios. 

3. Mañana voy en Madrid. 

4. En invierno hay mucho frío en Polonia. 

 

 

1. 2. 3. 4. 

   
 

 

 

Liczba punktów:………/4 
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IV. Przeczytaj list i wpisz w luki (1-11) wyrazy spośród podanych poniżej 

propozycji, tak aby tworzyły logiczne zdania. Odpowiedzi przenieś do tabeli 

poniżej.  

 

De lunes a viernes __________________________ (1) a las siete en punto, me ducho, 

me peino y desayuno. A veces voy a __________________________ (2) unos churros y 

un café en una cafetería cerca de mi casa. A las ocho y media me voy en autobús a la 

Universidad. Las clases __________________________ (3) a las 9 en punto y terminan 

a las tres de la tarde. Llego a casa a las tres y media y ________________________ (4) 

con mi familia. Los martes, los jueves y los viernes __________________________ (5) 

al gimnasio. Estoy allí desde las 6 y media hasta las 8. Después del gimnasio me ducho y 

__________________________ (6) una película en la tele. A las 21.30 

__________________________ (7). Después estudio hasta las once de la noche y hago 

los deberes. Entonces me acuesto. Los sábados me levanto a las ocho 

__________________________ (8) y voy a un club de guitarra hasta la una de la tarde. 

Como y me pongo a _________________________ (9) con mis amigos o a 

_________________________ (10) por Internet. Los domingos los paso en familia. A 

veces, por la tarde _________________________ (11) con mis amigos.  

 

Adaptado y modificado de: http://www.edelsa.es/blog4/ 

1.  a) me levanto 

b) duermo 

c) me acuesto 

 

2.  a) lavar 

b) volver 

c) tomar 

3. a) cierran 

b) empiezan 

c) acaban 

4.  a) como  

b) desayuno  

c) meriendo 

5. a) soy 

b) estoy 

c) voy 

6. a) veo  

b) visto 

c) pinto 

 

7.  a) ceno 

b) me acuesto 

c) me levanto 

8. a) de la mañana 

b) por la tarde  

c) por la mañana 

9. a) informar 

b) chatear  

c) desayunar 

 

10.  a) nadar 

b) saltar 

c) navegar 

11. a) pido 

b) pregunto 

c) quedo 

  

Liczba punktów:………/11 
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V. Do każdego zdania podane są trzy odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest 

prawidłowa. Zapisz odpowiedzi w tabeli, która znajduje się poniżej. 

1.  ¿Dónde .......... un banco?  

a) hay b) es c) está              

2. ¿..........qué ciudad vives? 

a) De  b) En  c) A         

3. No veo nada. ........... los ojos 

a) Me duele b) Me duelen c) Tiene dolor de 

4. Voy a la playa. Necesito............ 

a) unas gafas de sol b) un lápiz c) un paraguas                 

5. ¿ ............es tu color fvorito? 

a) Cómo b) Qué c) Cuál           

6. Mi amigo vive en Canadá, pero es ............................................... . 

a) canadiense b)  estadounidense c) francesa 

7. En mi tiempo libre me gusta ir..........caballo ..........el bosque. 

a) en/a b) a/por c) de/en              

8. El hijo de mi abuelo es mi.......... 

a) tío   b)  madre c) primo 

9. Ahora...........la flauta. 

a) estoy tocando  b) estoy jugando c) estoy actuando          

10. Si quieres ir al Ayuntamiento,.......... todo recto. 

a) va b) sigue c) gira               
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 

Liczba punktów:………/10 

 

KOMUNIKACJA 

 

VI.  Wybierz spośród podanych odpowiedzi prawidłową odpowiedź: A, B lub C. 

Zapisz odpowiedzi w tabeli, która znajduje się poniżej. 

1) –Hoy es mi cumpleaños.  

a) Felicidades.  

b) ¡Que aproveche! 

c) Cien años. 

 

2) – ¡Gracias por tu ayuda! 

a)  Para nada. 

b)  De nada. 

c)  Por nada.  

 

3) –Me gusta patinar. 

a) A mí tampoco. 

b) A mí sí.  

c) A mí no. 

4) –Tengo alergia en la piel. 

a)  Usa una pomada 

b)  Usa un termómetro 

c)  Usa un pañuelo de papel 

 

 

1. 2. 3. 4. 

 

 
   

 

Liczba punktów:………/4 
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KULTURA 

VII. Określ położenie 4 wybrzeży w Hiszpanii. W tabeli poniżej, obok nazwy 

wybrzeża (1 – 4) wpisz literę (A – D) odpowiadającą jego usytuowaniu na 

mapie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/6d/e8/8d/6de88d3fe8d2e39fc6b886ec623e5b6f.jpg 

1. Costa del Sol  

2. Costa de Galicia  

3. Costa Blanca  

4.  Costa Brava  

 

Liczba punktów:………/4 

 

VIII. Do każdego zdania podane są trzy odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest 

prawidłowa. Zapisz odpowiedzi w tabeli, która znajduje się poniżej. 

 

1. El actual Rey de España se llama 

a) Juan Carlos I b) Carlos V c) Felipe VI 

A 

B 

 

C 

D 
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2. La Alhambra está en  

a) Granada b) Sevilla c) Málaga 

3. La capital de Castilla-La Mancha es 

a) Madrid b) 

Toledo 
 

c) León 

4. El ingrediente principal de la paella es 

a) la patata b) el arroz c) la carne 

5.  El monumento más emblemático de Córdoba es la famosa 

a)  Alhambra b)  Giralda c)  Mezquita  

6. Durante las fiestas navideñas hay  

a) un encierro b) una batalla de 

tomates 

c) una cabalgata de los Reyes 

Magos 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

Liczba punktów:………/6 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wypełnia Szkolna Komisja Egzaminacyjna 

 

Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad. 7 Zad. 8 Razem 

7 4 4 11 10  4 4  6 50 

                  

 

 

Ilość uzyskanych punktów: …........................ 

 

Aby przejść do stopnia rejonowego należy uzyskać minimum 40 punktów. 
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         ................................................................... 
Podpis nauczyciela poprawiającego pracę 


