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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://pixabay.com/pl/rodzina-beach-wakacje-rado%C5%9B%C4%87-1992127/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie 

 

Describe tus mejores vacaciones. 
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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://pixabay.com/pl/rodzina-beach-wakacje-rado%C5%9B%C4%87-1992127/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie 

 

Describe tus mejores vacaciones. 
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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://pxhere.com/es/photo/571788 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie 

 

¿Qué necesitamos hacer para estar sanos y vivir muchos años? 
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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://pxhere.com/es/photo/571788 

Zad. 2. . Odpowiedz na pytanie 

 

¿Qué necesitamos hacer para estar sanos y vivir muchos años? 
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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/es/photo/659087 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Describe tu último viaje. 
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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/es/photo/659087 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Describe tu último viaje. 
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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/es/photo/1076236 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuál es la estación del año que más te gusta y la que menos te gusta? Justifica tu 

respuesta. 
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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/es/photo/1076236 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuál es la estación del año que más te gusta y la que menos te gusta? Justifica tu 

respuesta. 
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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/es/photo/948941 

Zad. 2.  Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Justifica tu respuesta. 
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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/es/photo/948941 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie 

 

¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

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 

 

éhttps://commons.

wikimedia.org/wiki/File:En_la_clase_de_computacion.JPG 
Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Describe tu escuela ideal. 
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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://commons.wikimedia.org/wiki/File:En_la_clase_de_computacion.JPG 

Zad. 2. Odpowedz na pytanie. 

 

Describe tu escuela ideal. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

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://www.flickr.com/photos/antoniotajuelo/9716556494 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Qué sueles comer cada día? ¿A qué hora realizas tus comidas? ¿Prefieres comer en casa o 

fuera? Justifica tu respuesta.  
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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://www.flickr.com/photos/antoniotajuelo/9716556494 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Qué sueles comer cada día? ¿A qué hora realizas tus comidas? ¿Prefieres comer en casa o 

fuera? Justifica tu respuesta.  
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

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/es/photo/917357 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Describe las ventajas y desventajas de comprar en centros comerciales. 
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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/es/photo/917357 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Describe las ventajas y desventajas de comprar en centros comerciales. 
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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/es/photo/719348 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Describe cómo pasas el tiempo libre con tu familia. 
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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/es/photo/719348 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Describe cómo pasas el tiempo libre con tu familia. 
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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/es/photo/1451201 

Zad. 2.Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Sueles comprar por Internet o prefieres ir de compras? 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/es/photo/1451201 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Sueles comprar por Internet o prefieres ir de compras? 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/1224832 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Describe las ventajas y desventajas de usar Internet. 
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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/1224832 
Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Describe las ventajas y desventajas de usar Internet. 
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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://www.flickr.com/photos/travelingwithoutmoving/14314506298/in/photostream/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

Describe cómo pasan el tiempo libre los jóvenes polacos. ¿Qué les gusta hacer? 
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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://www.flickr.com/photos/travelingwithoutmoving/14314506298/in/photostream 

/Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

 

Describe cómo pasan el tiempo libre los jóvenes polacos. ¿Qué les gusta hacer? 
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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/restauracja-ludzie-jedzenie-spotka%C5%84-690975/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cómo pasan el tiempo libre los jóvenes y los adultos en tu país? ¿Ves alguna diferencia? 

Justifica tu respuesta. 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - CZĘŚĆ USTNA 

 

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/restauracja-ludzie-jedzenie-spotka%C5%84-690975/ 

Zad. 2. Odpowiedz na pytanie. 

 

¿Cómo pasan el tiempo libre los jóvenes y los adultos en tu país? ¿Ves alguna diferencia? 

Justifica tu respuesta. 

 


