
Regulamin Konkursu Językowego dla studentów KUL 
 

JĘZYK HISZPAŃSKI 
 

I.  Postanowienia ogólne: 
 

§ 1. 
Uczelniany Konkurs Językowy organizowany jest przez SPNJO KUL. 

 
§ 2. 

Celem Konkursu jest propagowanie zainteresowania nauką języków obcych oraz 
poznawania szeroko rozumianej kultury krajów hiszpańskojęzycznego obszaru językowego. 
 

§ 3. 
Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy studenci Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego z wyjątkiem studentów/absolwentów filologii romańskiej oraz kolegiów 
nauczycielskich, legitymujący się ważnym dokumentem potwierdzającym status studenta 
studiów dziennych lub zaocznych. 

 
§ 4. 

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji. 
 
 

§ 5. 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

zamieszczonego na stronie internetowej www.kul.pl/spnjo. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 6 
maja 2015 r. 
 

§ 6. 
Tożsamość uczestnika Konkursu przed przystąpieniem do testu jak i do części ustnej będzie 

weryfikowana na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej. 
 

 
§ 7.  

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia konkursu z języka hiszpańskiego jest co 
najmniej 10 zgłoszeń. 
 
 

II.  Organizacja Konkursu: 
 

§ 7. 
Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej. 

 
§ 8.   

Konkurs polega na rozwiązaniu testu pisemnego, składającego się z kilku zadań o 
charakterze leksykalno - gramatycznym oraz sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu i 
tekstu czytanego. Test zawiera również podstawowe elementy wiedzy o Hiszpanii (szczegółowe 
informacje w załączniku). Poziom trudności testu określany jest na B1 wg kryteriów CEF. Czas 
przewidziany na rozwiązanie testu to 120 min. 

 
 
 
 
 



§ 9.   
Część ustna obejmuje krótką wypowiedź na jeden z wylosowanych tematów. Każdy uczestnik 

ma ok. 15 minut na przygotowanie. Długość wypowiedzi: ok. 3 minuty. Następnie komisja zadaje 
1-2 pytania dotyczące tematu wypowiedzi. Każdy z uczestników ma prawo do jednorazowej 
zmiany tematu. Załącznik do Regulaminu zawiera sugestie dotyczące prawidłowej kompozycji 
wypowiedzi. Ocena Komisji będzie obejmować następujące aspekty: 

 Treść, forma i oryginalność wypowiedzi 

 Wymowa i płynność wypowiedzi 

 Poprawność gramatyczna i leksykalna. 
 
 

§ 10. 
Konkurs odbędzie się 8 maja 2015. Dokładne terminy zostaną podane na stronie 

internetowej SPNJO 
 

§ 11. 
Konkurs będzie oceniany przez Komisję, składającą się z lektorów SPNJO 

 
 

III.  Nagrody: 
 

§ 12. 
Laureatami Konkursu zostaną osoby, które z obu części łącznie uzyskają co najmniej 70% 

maksymalnej liczby punktów. Laureaci zostaną zwolnieni z egzaminu ustnego zdawanego na 
zakończenie lektoratu z maksymalną liczbą punktów za tę część. 
Osoby, które uzyskają pułap 85% lub wyżej zostana zwolnione z całości egzaminu z języka 
hiszpańskiego z oceną bardzo dobrą. 

 
 

IV. Postanowienia końcowe: 
 

§ 13. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

1.Podział administracyjny Hiszpanii (prowincje ze stolicami). 

2.Geografia: 

- Pasma górskie 

- Rzeki 

- Wody oblewające  

- Wybrzeże 

3.Ustrój/Rodzina królewska-podstawowe informacje. 

4.Tradycje hiszpańskie: 

a) Corrida 

b) Flamenco 

c) Piłka nożna (najbardziej znane kluby sportowe) 

5. Święta w Hiszpanii: 

a) Boże Narodzenie 

b) Wielkanoc 

c) Fallas w Walencji 

d) San Fermines w Pampelunie 

e) Tomatina 

6. Kuchnia hiszpańska: 

a) Paella 

b) Tortilla 

c) Gazpacho 

d) Churros 

e) Wina 

f) Fabada 

g) Cocido 

h) Empanada 

7. Literatura Hiszpanii: 

a) Miguel de Cervantes (ogólne informacje, biografia) 

b) Federico García Lorca (ogólne informacje, biografia) 

8. Sztuka Hiszpanii: 

a) Sztuka arabska Hiszpanii np. Córdoba, Granada, Toledo, Sevilla 

b) Sztuka współczesna: 

- Antonio Gaudí 

c) Malarstwo hiszpańskie: 

-Goya 

-Velázquez 

-Salvador Dalí 

9. Języki Hiszpanii- nazwy i regiony. 



Załącznik nr 2 

 

Exposición del tema: 
 

1. Introducción: anuncio del tema 
 

 Voy a demostrarles, vamos a ver, etc. 
 
2. Enumeración de los argumentos 

 

 Para empezar, en segundo lugar, cabe añadir, etc. 
 

3. Resumen y conclusión 
 

 En resumen, concluyendo, resimiendo, etc. 
 

 
 
 


