
Przebieg finału XV edycji konkursu "Conoce España" 

11 marca 2021 

1. Spotkanie finałowe rozpoczniemy o godzinie 9.30; 

Na spotkanie wchodzimy przez następujący link podany przez nauczyciela 

Ten link będzie obowiązywał na wszystkich etapach spotkania. Jak dotychczasowe spotykamy się na MEET. Ze względów organizacyjnych 

(oczywiście w miarę możliwości) prosimy pozostać na spotkaniu, bo każdorazowe wyjście, a potem wejście będzie wymagało od 

organizatorów ponownego zaakceptowania uczestnika, co ze względów organizacyjnych może być utrudnione. Jeśli się zdarzy, że Państwo 

będą chcieli dołączyć jeszcze raz to nie będzie z tym problemu. 

2. O godzinie 9.40 nastąpi oficjalne rozpoczęcie finału XV edycji konkursu CE 

3. O godzinie 10.25 na czacie (na głównym spotkaniu) zostaną umieszczone linki do testów – językowego i wiedzy. Linki będą aktywne o 

godzinie 10.30. Czas przeznaczony na rozwiązanie testów to 45 minut. Testy zostaną przygotowane na Testportal. W trakcie rozwiązywania 

testu prosimy pozostać na MEET z włączoną kamerką i wyłączonym mikrofonem.  

TEST Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – uczniowie piszą test indywidualnie (jeśli dwie osoby reprezentują szkołę, to o punkty walczą indywidualnie). 

Na początku testu prosimy pamiętać o podaniu danych (zgodnie z instrukcją w Testportalu) imię i nazwisko, szkoła. Czas na poszczególne 

pytania jest ograniczony, nie ma również możliwości powrotu do pytań. Prosimy pamiętać o hiszpańskiej klawiaturze. Pytania będą przede 

wszystkim zamknięte, ale będzie też kilka otwartych np. zdania z luką, tłumaczenie fragmentów zdań. 

TEST Z WIEDZY O HISZPANII (HISTORIA I KULTURA) – do testu przystępują duety. Prosimy o wybranie lidera duetu. Na początku testu prosimy 

pamiętać o podaniu danych lidera (zgodnie z instrukcją w Testportalu) imię i nazwisko, szkoła. Czas na poszczególne pytania jest ograniczony, 

nie ma również możliwości powrotu do pytań. Uczestnicy z danej szkoły (jeśli to możliwe) mogą spotkać się lub kontaktować telefonicznie, 

żeby współpracować.   

4. O godzinie 12.30 nastąpi ogłoszenie wyników finału pisemnego (link do głównego spotkania) konkursu z języka – trzech najlepszych 

uczestników oraz konkursu wiedzy – cztery najlepsze duety. Na tym etapie konkurs językowy zostanie rozstrzygnięty. Cztery najlepsze zespoły 

z konkursu wiedzy będą brały udział w etapie ustnym.  

Ewentualna DOGRYWKA – w przypadku konieczności przeprowadzenia dogrywki, zarówno w konkursie wiedzy jak i językowym,  

przewidujemy  10 minutową dogrywkę pisemną (linki pojawią się na czacie). W dogrywce będą liczyły się poprawne odpowiedzi jak i szybkość 

wykonania zadań.  

5. O godzinie 12.40 (oczywiście jeśli nie będzie dogrywki) przewidujemy rozpoczęcie finału ustnego konkursu wiedzy. Prosimy o włączenie 

kamerek w trakcie odpowiedzi.  

Przebieg części ustnej:  

- przedstawienie składu jury; 

- niespodzianka artystyczna dla finalistów; 

- „losowanie” zestawów – będzie przygotowanych sześć zestawów. Każdy zestaw będzie zawierał trzy pytania (dwa z części historycznej – 

jedno dla jednego członka duetu, drugie dla drugiego; jedno pytanie z kultury – odpowiedzi udziela dowolna osoba z duetu) pytania mogą 

być ilustrowane.  

- zestawy będą wyświetlane, pojawią się na czacie; 

- duety będą miały ok. 5 minut na przygotowanie;   

6. Po przeprowadzeniu części ustnej finału jury uda się na obrady (na chwilę opuści główne spotkanie).  

7. Ok. godziny 13.40 nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników XV edycji konkursu CE. 

W trakcie konkursu będziemy przypominali zasady poszczególnych części.  


