OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
43-190 Mikołów; ul. Karola Miarki 9
tel. 32/ 226-05-11
www.oppmikolow.pl

III MIEJSKI TURNIEJ
WIEDZY O HISZPANII

Mikołów 2018

REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie - mgr Małgorzata KOJ

CELE KONKURSU:
- popularyzacja wiedzy o Hiszpanii (jej historii, współczesności, architekturze, sztuce i kulturze
oraz języku),
- rozwijanie zainteresowań językiem hiszpańskim wśród uczniów,
- podnoszenie poziomu wiedzy o Hiszpanii,
- zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej i poznawczej,
- motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka
hiszpańskiego oraz wiedzy o Hiszpanii

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- język konkursu to język polski,
- w konkursie może uczestniczyć max. 4 uczniów wytypowanych z każdego gimnazjum (w tym
także 7 klasa SP) oraz szkoły ponadgimnazjalnej z Mikołowa,
- warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wpisanie się na listę uczestników dostępną
w sekretariacie organizatora OPP do dnia 8 marca 2018 (czwartek); informacja musi zawierać
następujące dane: imię i nazwisko uczestnika; nazwa szkoły, telefon oraz klasa do której
uczęszcza uczeń; imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika do konkursu;
numer telefonu do rodzica/opiekuna

PRZEBIEG TURNIEJU:
- konkurs jest jednoetapowy,
- miejsce i data konkursu: 22 marca (czwartek) o godz. 16.30 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
w Mikołowie, ul. K. Miarki 9
- konkurs będzie polegał na rozwiązaniu przez uczestników testu przygotowanego przez
organizatora (test wyboru oraz 4 pytania otwarte); czas na wypełnienie testu 30 minut
- wybrane jury oceni testy tego samego dnia oraz ogłosi wyniki-planuje się przyznać miejsca
od 1-3 oraz 1 wyróżnienie

- w przypadku niewyłonienia zwycięzcy/zwycięzców lub remisu nastąpi dogrywka w postaci
odpowiedzi na wylosowane pytania
- zakres wiedzy i umiejętności:
Znajomość geografii Hiszpanii: regiony, stolice regionów, wyspy, najważniejsze
i największe miasta; znajomość krain geograficznych (góry, morza, rzeki, wybrzeża etc.);
słynne zabytki Hiszpanii.
Znajomość historii: Hiszpania za czasów Królów Katolickich; Hiszpania za czasów
Francisco Franco.
Kultura: Fiesty hiszpańskie; muzyka i taniec; Gastronomia (najsłynniejsze potrawy oraz
produkty spożywcze). Najsłynniejsi malarze, architekci, pisarze i ich dzieła. Najsłynniejsi
ludzie filmu.

- wypełnione i ocenione testy pozostają własnością Organizatora

