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I EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

„Superliga hiszpańska 2023”

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

• Konkurs  jest  skierowany  do  uczniów  klas  ósmych  szkół  podstawowych
z powiatu malborskiego i sztumskiego.

• Uczestnicy  konkursu  rozwiązują  testy  internetowe  w  różnych  terminach.
Wykorzystują  do  tego  własne  narzędzia  komunikacyjne  takie  jak  telefony,
tablety, czy komputer z dostępnością do Internetu. 

• Pytania i odpowiedzi są sformułowane w języku polskim.

• Testy  zawierają  pytania  związane  z  różnymi  tematami  kulturalnymi
dotyczącymi  krajów  hiszpańskojęzycznych  i  nie  trzeba  znać  języka
hiszpańskiego, żeby móc uczestniczyć w konkursie.

II. Cele konkursu:

• Rozbudzenie zainteresowań uczniów i  poszerzenie  wiedzy na temat  kultury
krajów hiszpańskojęzycznych; 

• Motywowanie  uczniów  do  samodzielnego  zdobywania  wiedzy  poprzez
wykorzystywanie  różnorodnych  źródeł  informacji  i  różnych  narzędzi
internetowych;

• Popularyzacja  korzystania  z  nowych  technologii  informacyjno-
komunikacyjnych (TIK);

• Promowanie oferty edukacyjnej szkoły w środowisku lokalnym;

• Popularyzacja nauczania języka hiszpańskiego; 

• Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji; 

• Stwarzanie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji; 

• Motywowanie  szkół  do  podejmowania  działań w zakresie  pracy z  uczniem
zdolnym; 

• Poszerzenie oferty konkursowej dla uczniów w powiecie malborskim.

III. Organizator
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku 
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IV. Zgłoszenia

• Zgłoszenia  należy  dokonać  poprzez  uzupełnienie  i  wysłanie  formularza
zgłoszeniowego  i  podpisanej  klauzuli  informacyjnej  przez  rodzica  lub
opiekuna  prawnego  uczestnika  konkursu  na  adres  organizatora  konkursu
rsaez-cara@lo1malbork.pl Dokumenty  będą  dostępne  na  stronie
https://lo1malbork.pl/ w zakładce Superliga hiszpańska. W formularzu trzeba
będzie podać następujące dane:

• imię i nazwisko ucznia, 

• adres e-mail ucznia, 

• nazwa i adres szkoły,

• potwierdzenie, że uczestnik jest uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej,

• alias  ucznia  (pseudonim służący  identyfikacji  ucznia  podczas  przebiegu
konkursu, nie może być obraźliwy). 

• Zgłoszenia będą możliwe od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r. 

• Przed  rozpoczęciem  konkursu  każdy  uczestnik  otrzyma  na  adres  e-mail
podany  w formularzu  zgłoszeniowym,  dane  do  logowania  do  konta  na
platformie Microsoft Office 365 (adres e-mail i tymczasowe hasło). Dzięki
temu będzie mógł korzystać z aplikacji potrzebnych do rozwiązywania testów
podczas konkursu. Uczestnik podczas pierwszego logowania ustali nowe hasło
i będzie odpowiedzialny za to, żeby inne osoby go nie poznały.

V. Przebieg konkursu

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap klasyfikacyjny i finał.

Etap klasyfikacyjny to etap, w którym uczestnicy będą rozwiązywać testy.  

Etap ten składa się z czterech rund.

Runda 1: Miejsca w Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej (10 pytań / 20 punktów)
Test będzie udostępniony  od 13 marca (godz. 17:00)  do 15 marca 2023 r.

(godz. 22:00)

Runda 2:  Muzyka w Hiszpanii  i  w krajach hiszpańskojęzycznych (10 pytań  /  20
punktów)

Test będzie udostępniony  od 20 marca (godz. 17:00) do 22 marca 2023 r.
(godz. 22:00)

Runda  3:  Tradycje  w  Hiszpanii  i  krajach  hiszpańskojęzycznych  (10  pytań  /  20
punktów)

http://lo1malbork.pl/
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Test będzie udostępniony  od 27 marca (godz. 17:00) do 29 marca 2023 r.
(godz. 22:00)

Runda 4: Sławne postaci z Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (10 pytań / 20
punktów)

Test będzie udostępniony od 3 marca (godz. 17:00) do 5 marca 2023 r. (godz.
22:00)

Finał:

• odbędzie  się  w  dniu  19  kwietnia  2023  r.  w  Auli  I  Liceum
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. 

• Uczestniczyć  w nim będzie  20  uczestników z  najlepszymi  wynikami,  przy
czym  każda  szkoła  biorąca  udział  w  konkursie  będzie  mogła  być
reprezentowana przez co najmniej 1 osobę (pod warunkiem, że uczestnicy
uzupełnili i wysłali w terminie testy z każdej rundy).

• Test finałowy będzie na temat wydarzeń historycznych w Hiszpanii i w krajach
hiszpańskojęzycznych (10 pytań / 20 punktów).

• Każdy  uczestnik  będzie  potrzebować  własny  telefon  z  dostępem  do
Internetu, żeby móc wziąć udział w finale.

• Test zostanie udostępniony podczas spotkania i uczestnicy będą mieli 30 minut
na  jego  rozwiązanie.  Po  upływie  tego  czasu  program  nie  zaakceptuje
odpowiedzi.

• Za  zapewnienie  bezpieczeństwa  uczestnikom  etapu  finałowego  w  czasie
dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, jego trwania, a także powrotu
do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

• Uczestnik biorący udział w etapie finałowym musi posiadać ważną legitymację
szkolną.

VI. Punktacja i ogłoszenie wyników 

• Każdy test będzie składać się z 10 pytań. Pytania będą różnie punktowane.
Punktacja zamieszczona będzie przy każdym pytaniu. Z każdego testu można
będzie uzyskać maksymalnie 20 punktów.

• Tylko pierwsza odpowiedź wysłana do każdego testu będzie ważna i  na jej
podstawie będą naliczane punkty każdemu z uczestników.

• Dodatkowo  5  pierwszych  osób,  które  najszybciej  i  poprawnie  odpowiedzą
na wszystkie pytania z danego testu, otrzyma dodatkowe punkty ekstra: 

• 10 punktów otrzyma pierwsza odpowiedź poprawna,



I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

ul. 17 Marca 6, 82-200 Malbork 

• 8 punktów druga odpowiedź poprawna,

• 6 punktów trzecia odpowiedź poprawna,

• 4 punkty czwarta odpowiedź poprawna,

• 2 punkty piąta odpowiedź poprawna.

• Po zakończeniu każdej rundy klasyfikacyjnej wyniki i testy z prawidłowymi
rozwiązaniami  będą  dostępne  do  wglądu  na  stronie  internetowej  szkoły:
https://lo1malbork.pl/ w zakładce Superliga hiszpańska.

• Po zakończeniu etapu klasyfikacyjnego uczestnicy, którzy zaklasyfikowali się
do finału i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na finał. 

• W finale nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. 

• Zwycięzców finału poznamy po sprawdzeniu wyników w dniu finału.

• W  przypadku  gdy  niemożliwe  będzie  ustalenie  trzech  pierwszych  miejsc
przeprowadzona zostanie dogrywka dla tych osób, które mają tą samą ilość
punktów. Otrzymają oni 1 pytanie z zakresu tematyki finałowej i wygra osoba,
która najszybciej i poprawnie na nie odpowie.

VII. Nagrody

• Nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla trzech pierwszych miejsc.

• Zaświadczenia dla wszystkich uczestników etapu finałowego. 

VIII. Dane osobowe

• Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  podanie  przez  uczestnika  konkursu
prawdziwych  danych  osobowych,  tj.:  imienia  i  nazwiska,  adresu  poczty
elektronicznej  i  dostarczenie  Klauzuli  informacyjnej  podpisanej  przez
rodzica/prawnego  opiekuna  uczestnika  (proszę  zobaczyć  punkt  IV.
Zgłoszenia).

 
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:

Rafael José Sáez Cara (e-mail: rsaez-cara@lo1malbork.pl )
Monika Zeltinger (e-mail: mzeltinger@lo1malbork.pl)

http://lo1malbork.pl/

