
 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 1. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://www.fliegen-sparen.de/2019/02/01/menorca-die-wunderbare-insel-fuer-einen-familienurlaub-ab-323-eur/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie 

 

Describe tus mejores vacaciones. Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 1. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://www.fliegen-sparen.de/2019/02/01/menorca-die-wunderbare-insel-fuer-einen-familienurlaub-ab-323-eur/ 

 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Describe tus mejores vacaciones. Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 2. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/kolarstwo-rower-g%C3%B3rski-g%C3%B3ry-2085716/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Prefieres pasar tus vacaciones en la playa o en la montaña? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 2. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 
https://pixabay.com/pl/kolarstwo-rower-g%C3%B3rski-g%C3%B3ry-2085716/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Prefieres pasar tus vacaciones en la playa o en la montaña? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 3. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/1516017 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Te gusta hacer senderismo? ¿Por qué? ¿Qué otras actividades al aire libre te gusta hacer? 

Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 3. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

 Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/1516017 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

 

¿Te gusta hacer senderismo? ¿Por qué? ¿Qué otras actividades al aire libre te gusta hacer? 

Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 4. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/1558345 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Prefieres ir de fiesta u organizar una fiesta en casa?¿Cuáles son las ventajas y desventajas 

de hacer una fiesta en casa? 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 4. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/1558345/ 

Zad. 2.Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Prefieres ir de fiesta u organizar una fiesta en casa?¿Cuáles son las ventajas y desventajas 

de hacer una fiesta en casa? 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 5. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/610248 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cómo pasabas las vacaciones cuando eras pequeño/a? ¿ Qué te gustaba hacer entonces y 

qué prefieres hacer ahora? 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 5. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/610248 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cómo pasabas las vacaciones cuando eras pequeño/a? ¿Qué te gustaba hacer entonces y 

qué prefieres hacer ahora? 
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Zestaw 6. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/1435601 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Qué es lo que más y qué es lo que menos te gusta en tu escuela actual? ¿Qué te gustaría 

cambiar? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 6. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/1435601 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Qué es lo que más y qué es lo que menos te gusta en tu escuela actual? ¿Qué te gustaría 

cambiar? Justifica tu respuesta. 
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Zestaw 7. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/1451201 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Te gusta ir de compras o sueles comprar por Internet? ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de la compra por Internet? Justifica tu respuesta. 



 

 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego 

Rok Szkolny 2018/2019 

 

 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 7. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/1451201 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Te gusta ir de compras o sueles comprar por Internet? ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de la compra por Internet? Justifica tu respuesta. 
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Zestaw 8. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/690499 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Prefieres pasar tus vacaciones en Polonia o ir al extranjero? Justifica tu respuesta. 

 



 

 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego 

Rok Szkolny 2018/2019 
 

 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 8. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/690499 

Zad. 2.  Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Prefieres pasar tus vacaciones en Polonia o ir al extranjero? Justifica tu respuesta. 

 



 

 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego 

Rok Szkolny 2018/2019 

 

 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 9. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/894566 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Qué tipo de turismo prefieres: de aventura, rural, cultural o de playa? Justifica tu 

respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 9. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/894566 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Qué tipo de turismo prefieres: de aventura, rural, cultural o de playa? Justifica tu 

respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 10. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/937572 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Prefieres preparar la comida solo/a en casa o comer fuera? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 10. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 
https://pxhere.com/pl/photo/937572 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Prefieres preparar la comida solo/a en casa o comer fuera? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 11. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 
https://pxhere.com/pl/photo/937572 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuál es tu dieta diaria? ¿Siempre tomas lo mismo? ¿ A qué hora realizas las comidas y 

dónde sueles comer? 



 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego 

Rok Szkolny 2018/2019 

 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 11. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/937572 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuál es tu dieta diaria? ¿Siempre tomas lo mismo? ¿ A qué hora realizas las comidas y 

dónde sueles comer? 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 12. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercado_Central,_Valencia,_Espa%C3%B1a,_2014-06-30,_DD_115.JPG 

 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Qué debemos hacer para cuidar nuestra salud y vivir muchos años? ¿ La dieta es 

importante? Justifica tu respuesta. 
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Zestaw 12. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercado_Central,_Valencia,_Espa%C3%B1a,_2014-06-30,_DD_115.JPG 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Qué debemos hacer para cuidar nuestra salud y vivir muchos años? ¿ La dieta es 

importante? Justifica tu respuesta. 
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Zestaw 13. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/dziecko-gra%C4%87-gry-technologia-3264751/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar las redes sociales? Justifica tu respuesta. 
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Zestaw 13. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/dziecko-gra%C4%87-gry-technologia-3264751/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar las redes sociales? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 14. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/dla-doros%C5%82ych-sofa-cz%C5%82owiek-kot-2178466/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Tienes alguna mascota? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un animal 

doméstico? Justifica tu respuesta. 
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Zestaw 14. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/dla-doros%C5%82ych-sofa-cz%C5%82owiek-kot-2178466 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Tienes alguna mascota? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un animal 

doméstico? Justifica tu respuesta. 
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Zestaw 15. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/gitarzysta-gitara-akustyczna-407212/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué necesitas para realizarlas? 
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i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego 

Rok Szkolny 2018/2019 
 

 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 15. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/gitarzysta-gitara-akustyczna-407212/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué necesitas para realizarlas? 

 

 



 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego 

Rok Szkolny 2018/2019 

 

 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 16. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://www.flickr.com/photos/polandmfa/8508827295/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Te gusta hacer deporte? ¿Cuál es tu deporte favorito y por qué? ¿Qué actividades 

podemos realizar fuera en invierno y en verano? 



 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego 

Rok Szkolny 2018/2019 
 

 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 16. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

. Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

  

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://www.flickr.com/photos/polandmfa/8508827295/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Te gusta hacer deporte? ¿Cuál es tu deporte favorito y por qué? ¿Qué actividades 

podemos realizar fuera en invierno y en verano? 

 



 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 17. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/ogr%C3%B3d-zoologiczny-%C5%BCyrafa-j%C4%99zyk-3532181/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Alguna vez has ido a un parque zoológico? ¿ Qué te ha gustado más? ¿Hay otras 

atracciones al aire libre en el lugar donde vives? Descríbelas. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 17. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

 Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/ogr%C3%B3d-zoologiczny-%C5%BCyrafa-j%C4%99zyk-3532181/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Alguna vez has ido a un parque zoológico? ¿ Qué te ha gustado más? ¿Hay otras 

atracciones al aire libre en el lugar donde vives? Descríbelas. 



 

 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 
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i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego 

Rok Szkolny 2018/2019 

 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 18. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/cz%C5%82owiek-rowerzysta-rower-pies-3833498/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie 

 

¿Qué prefieres: vivir en el campo o en la ciudad? Justifica tu respuesta. 

 

 



 

 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego 

Rok Szkolny 2018/2019 
 

 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 18. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/cz%C5%82owiek-rowerzysta-rower-pies-3833498/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Qué prefieres: vivir en el campo o en la ciudad? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 19. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/230511 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿ Qué te gustaría hacer en futuro? ¿A qué te gustaría dedicarte? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 19. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

 Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/pl/photo/230511 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿ Qué te gustaría hacer en futuro? ¿A qué te gustaría dedicarte? Justifica tu respuesta. 



 

 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego 

Rok Szkolny 2018/2019 

 

 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 20. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/rozmowa-zwiedzanie-tury%C5%9Bci-wakacje-3528484/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Has viajado alguna vez al extranjero? ¿Qué es lo que más y qué es lo que menos te ha 

gustado durante tu viaje? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 20. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/rozmowa-zwiedzanie-tury%C5%9Bci-wakacje-3528484/ 

Zad. 2.Odpowiedz na pytanie 

 

 

¿Has viajado alguna vez al extranjero? ¿Qué es lo que más y qué es lo que menos te ha 

gustado durante tu viaje? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 21. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/pieszych-przej%C5%9Bcie-drogi-ulicy-918471/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en una ciudad grande? Justifica tu 

respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 21. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/pieszych-przej%C5%9Bcie-drogi-ulicy-918471/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en una ciudad grande? Justifica tu 

respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 22. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/dzieci-wygrana-sukces-gry-wideo-593313/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Para qué usas Internet cada día? ¿Cuál es el objeto sin el cual no podrías vivir? Justifica 

tu respuesta.  
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Rok Szkolny 2018/2019 
 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 22. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

. Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 

 
https://pixabay.com/pl/dzieci-wygrana-sukces-gry-wideo-593313/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Para qué usas Internet cada día? ¿Cuál es el objeto sin el cual no podrías vivir? Justifica 

tu respuesta.  
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 23. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/m%C4%99%C5%BCczyzn-kobiety-odzie%C5%BCy-para-2425121/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Según tu opinión, ¿qué características debería tener un amigo ideal o un novio/una novia 

ideal? ¿Es importante tener pareja en la vida? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 23. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/m%C4%99%C5%BCczyzn-kobiety-odzie%C5%BCy-para-2425121/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Según tu opinión, ¿qué características debería tener un amigo ideal o un novio/una novia 

ideal? ¿Es importante tener pareja en la vida? Justifica tu respuesta. 



 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 24. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/miejsca-pracy-zesp%C3%B3%C5%82-1245776/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Te gusta trabajar solo/a o en equipo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar 

en equipo? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 24. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/miejsca-pracy-zesp%C3%B3%C5%82-1245776/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Te gusta trabajar solo/a o en equipo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar 

en equipo? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 25. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/dziewczyna-kajak-dla-%C5%82%C3%B3dek-1561989/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Qué podemos hacer para salvar nuestro planeta y cuidar el medio ambiente? 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 25. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixabay.com/pl/dziewczyna-kajak-dla-%C5%82%C3%B3dek-1561989/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Qué podemos hacer para salvar nuestro planeta y cuidar el medio ambiente? 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 26. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://www.flickr.com/photos/ondasderuido/7475948858 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Dónde sueles comprar: en tiendas pequeñas, centros comerciales o por Internet? Justifica 

tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 26. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 

 
https://www.flickr.com/photos/ondasderuido/7475948858 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Dónde sueles comprar: en tiendas pequeñas, centros comerciales o por Internet? Justifica 

tu respuesta. 
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ETAP WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 27. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/es/photo/1283525 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener una familia numerosa? Justifica tu 

respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 27. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pxhere.com/es/photo/1283525 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener una familia numerosa? Justifica tu 

respuesta. 



 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego 

Rok Szkolny 2018/2019 

 

 

 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 28. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixnio.com/pl/ludzie/mezczyzn/artysta-zespol-muzyczny-koncert-rozrywka-festiwal-grupa-gitara 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuándo fue la última vez que participaste en algún evento cultural? Descríbelo. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

Zestaw 28. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

Polecenie dla uczestnika. W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania:  

1. Opisać obrazek.  

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem.  

Na przygotowanie obydwu odpowiedzi masz 3 minuty, na ich prezentację od 1,5 do 3 minut. 

Za wykonanie dwóch zadań możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów. Za opis obrazka 

możesz otrzymać maks. 3 punkty, za prezentację tematu z zadania 2 również - 3 punkty.  

W Twojej wypowiedzi punktowane są także (wspólnie za 1 i 2 zadanie): bogactwo językowe 

(3 punkty), poprawność językowa (3 punkty), płynność wypowiedzi (2 punkty) i wymowa (1 

punkt). Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek.  

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 7 minut. 

 

Zad. 1. Opisz obrazek 

 

 
https://pixnio.com/pl/ludzie/mezczyzn/artysta-zespol-muzyczny-koncert-rozrywka-festiwal-grupa-gitara 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuándo fue la última vez que participaste en algún evento cultural? Descríbelo. 

 


