
 
 
 
 
CULTURIADA -  PREZENTACJA PRAC 
 
 
 
 
 
 
Kolejna edycja międzyszkolnego konkursu projektów i testów wiedzy CULTURIADA dobiegła 

końca. W kategorii PARAFRAZA OBRAZU zgłoszonych zostało wiele ciekawych prac. 

Biorący udział po raz kolejny wykazali się talentem i kreatywnością. 

Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnej galerii.  

Zachęcamy, aby wyeksponowane w niej obrazy porównać z oryginalnymi dziełami, wtedy  

w całej okazałości dostrzeżemy elementy, które nadają nowego charakteru i tworzą parafrazę 

dzieł znanych artystów.  

 

Nagrodzone FILMY można obejrzeć tutaj https://padlet.com/culturiada/Bookmarks 

 

Mimo rzeczywistości w jakiej ostatnio żyjemy, mogliśmy dzięki nim wyruszyć w kulinarną 

podróż  i poczuć klimat odległych miejsc. 

 

 

Wyniki: 
1. Test wiedzy 

2. Parafraza obrazu  

3. Film  

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://padlet.com/culturiada/Bookmarks
http://urszulanki.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/04/16-04-21-Culturiada-wyniki-FINAL-test-wiedzy.pdf
http://urszulanki.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/04/16-04-21-Culturiada-wyniki-FINAL-parafraza-obrazu.pdf
http://urszulanki.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/04/16-04-21-Culturiada-wyniki-FINAL-film.pdf


 
 
 

 
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY I PROJEKTÓW  

CULTURIADA 2020/2021   
I. ORGANIZATORZY  
XXXIX Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu  
ADRES Organizatora:  
CULTURIADA –XXXIX Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu  
al. Niepodległości 41, 61-714 Poznań  
Opiekunami konkursu są: 

Agata Grabska – Saniuk (nauczyciel języka włoskiego)  
Magdalena Koprak – Tadeuszewska, Małgorzata Marciniak (nauczyciele języka hiszpańskiego)  
Marlena Strzelec – Orłowska (nauczyciel języka francuskiego) 

 
Adres e-mail do korespondencji: culturiada@gmail.com  
Strona www konkursu: www.urszulanki.poznan.pl, zakładka: PROJEKTY - CULTURIADA   
II. CELE KONKURSU 

Popularyzacja oraz przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego, historii oraz geografii krajów 
 

hiszpańsko i francuskojęzycznych oraz Włoch 
Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów  
Rozwijanie umiejętności pracy w grupie (w przypadku projektów)  
Doskonalenie znajomości technik informacyjno-komunikacyjnych wśród młodzieży 

 
Motywowanie młodzieży do nauki języka hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego oraz doskonalenie 
znajomości tych języków.  

 
III. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VI - VIII) i ponadpodstawowych (liceum, 

technikum, szkoła branżowa) z wyjątkiem uczniów klas dwujęzycznych z językiem francuskim i hiszpańskim 

w danej kategorii (np. osoba z klasy dwujęzycznej z j. francuskim nie może brać udziału w teście wiedzy o 

Francji, ale może wziąć udział w kategorii Hiszpania i kraje hiszpańskojęzyczne lub Włochy). Podkreślamy, 

iż nie muszą to być osoby uczące się języka hiszpańskiego, francuskiego lub włoskiego. Konkurs jest w 

języku polskim. 

 

2. KATEGORIE: 

 

lp.  SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA  
     

1.  parafraza obrazu* parafraza obrazu*  
     

2.  film film  
     

3.  ---- test wiedzy (zakres – załącznik nr 1)  

   a. o krajach hiszpańskojęzycznych 

   b. o krajach francuskojęzycznych 

   c. o Włoszech  
    

* swobodna przeróbka oryginalnego dzieła   

3. W konkursie uczniowie biorą udział:   

 indywidualnie – wszystkie kategorie (parafraza, film, test wiedzy);  

 grupowo – film (maksymalnie 3 osoby).   
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4. Konkurs składa się z dwóch etapów.  
ETAP 1 – szkolny  
ETAP 2 – finał w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu.  
 

IV. TERMINY I FORMALNOŚCI 
 
LUTY 2021: Dyrektorzy wyznaczają Koordynatora konkursu w Szkole. Koordynator przekazuje uczniom 
informacje o konkursie.  

 

TEST WIEDZY   
1. Koordynator organizuje etap szkolny konkursu, który odbędzie się 5 marca 2021 r. (piątek). 

 
2. Etap szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu testu wiedzy. Zakres materiału znajduje się w 

załączniku nr 1 oraz na stronie www.urszulanki.poznan.pl w zakładce PROJEKTY - CULTURIADA. 
 

3. W terminie do 3 marca 2021 r. (środa) Organizator przesyła do szkół drogą elektroniczną testy 
konkursowe oraz klucze odpowiedzi.  

4. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 30 minut (50 pytań). 
 

5. Testy sprawdzane są przez Szkolną Komisję Konkursową na podstawie klucza przesłanego przez 

Organizatora. W przypadku, jeśli konkurs odbędzie się zdalnie, test będzie przeprowadzony przez 

Koordynatora na zamkniętej platformie obowiązującej w danej szkole. 
 

6. Ogłoszenie wyników I etapu w każdej szkole powinno nastąpić najpóźniej do dnia 12 marca 2021 r. 
(piątek). 

 
7. Do finału międzyszkolnego z każdej szkoły przechodzą 2 osoby, które zdobyły największą liczbę 

punktów. Jeżeli więcej osób zdobyło tyle samo punktów, przechodzą wszystkie osoby z dwoma 

najlepszymi wynikami. W terminie do 12 marca 2021 r. Koordynator przesyła protokół (załącznik nr 2 

a i/lub b i/lub c) z etapu szkolnego na adres mailowy Organizatora. 
 
 

FINAŁ KONKURSU WIEDZY  
Finał  odbędzie w  XXXIX Liceum  Ogólnokształcącym  Sióstr  Urszulanek  Unii Rzymskiej  w Poznaniu  (al.  
Niepodległości 41) dnia 16 kwietnia 2021 (piątek) o godz. 11:00.  
Zakres materiału obowiązujący na teście finałowym jest taki jak na etapie szkolnym.  
Nagrodzone zostaną tylko pierwsze miejsca w każdej z kategorii:  
a. test wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych  
b. test wiedzy o krajach francuskojęzycznych  
c. test wiedzy o Włoszech 
 
Wynik zostanie ogłoszony tego samego dnia o godz. 13:00, wtedy też nastąpi wręczenie nagród. Za 1 miejsca 
przewidziana jest nagroda rzeczowa, ponadto każdy uczestnik otrzyma dyplom finalisty.  

 

PARAFRAZA OBRAZU 
 
1. Kategoria ta polega na wykonaniu parafrazy obrazu (swobodnej przeróbki oryginalnego dzieła) artysty 
pochodzącego z kraju hiszpańskojęzycznego, francuskojęzycznego lub z Włoch.  
2. Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa u Koordynatora w danej Szkole i podają tytuł dzieła oraz jego autora. 
 
3. Koordynator powołuje komisję konkursową. Zalecamy, aby komisja konkursowa na etapie szkolnym składała 

się ze specjalistów z różnych dziedzin (np. nauczyciel plastyki, psycholog szkolny, nauczyciel danego języka, 

geograf, historyk etc.). 
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4. Koordynator ogłasza wyniki etapu szkolnego do dnia 12 marca 2021 r. (piątek).  
5. Koordynator przekazuje Organizatorowi maksymalnie trzy najlepsze prace z danej Szkoły najpóźniej do dnia 
 
19 marca 2021 r. (piątek) wraz z podpisanym przez ucznia regulaminem. Prace muszą być podpisane (imię i 
nazwisko ucznia, klasa, szkoła) oraz odpowiednio zabezpieczone. 
 
BARDZO WAŻNE: prosimy tak podpisać prace, aby w transporcie opisy nie oderwały się (najlepiej bezpośrednio 
na odwrocie podobrazia). Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: 

 

CULTURIADA  
XXXIX Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu  
al. Niepodległości 41, 61-714 Poznań 

 

6. Praca może zostać wykonana dowolną techniką na podobraziu.  
7. Wybrane prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym Sióstr 
 
Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu. Do dnia 09 kwietnia 2021 r. zostanie ogłoszony werdykt. Wręczenie 

nagrody za zajęcie pierwszego miejsca odbędzie się dnia 16 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 13:00 w XXXIX 

Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu. Organizator zastrzega, iż pierwsze 

miejsce może nie zostać przyznane.  
7. Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac konkursowych.  

 

FILM 
 
1. Kategoria ta polega na wykonaniu nagraniu filmu (2-3 minut) prezentującego wykonanie typowego dania 
kuchni wybranego kraju hiszpańskojęzycznego, francuskojęzycznego lub Włoch. 
 
2. Film nagrywany jest w języku polskim. Musi zawierać opis dania, informacje o składnikach i sposobie jego 

przygotowania. Punktowane będą: estetyka wykonania, użycie technik informacyjno-komunikacyjnych, 

kreatywność i poprawność merytoryczna przekazanych treści. 
 
3. Danie musi zostać wykonane przez uczestników konkursu. Nie dopuszcza się wykorzystywania nagrań już 
istniejących lub wykonanych przez osoby niebędące jego uczestnikami. 
 
4. Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa u Koordynatora w danej Szkole i podają nazwę dania, które 
zamierzają zaprezentować. 
 
5. Uczniowie zamieszczają wykonane nagrania na platformie Padlet https://padlet.com/culturiada/Bookmarks 
Plik z nagraniem musi zawierać informacje o autorach: imię i nazwisko ucznia/ów, klasa, szkoła. 
 
6. Koordynator powołuje komisję konkursową. Zalecamy, aby komisja konkursowa na etapie szkolnym składała 

się ze specjalistów z różnych dziedzin (np. nauczyciel plastyki, psycholog szkolny, nauczyciel danego języka, 

geograf, historyk etc.).  
7. Koordynator ogłasza wyniki etapu szkolnego do dnia 12 marca 2021 r. (piątek).  
8. Koordynator przekazuje Organizatorowi informację o maksymalnie trzech najlepszych pracach z danej 
 
Szkoły, które przechodzą do finału najpóźniej do dnia 19 marca 2021 r. (piątek) wraz z podpisanym przez 
ucznia regulaminem.  
9. Wybrane prace zostaną wyeksponowane na stronie internetowej XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Sióstr 
 
Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu. Do dnia 09 kwietnia 2021 r. zostanie ogłoszony werdykt. Wręczenie 

nagrody za zajęcie pierwszego miejsca odbędzie się dnia 16 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 13:00 w XXXIX 

Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu. Organizator zastrzega, iż pierwsze 

miejsce może nie zostać przyznane. 
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V. NAGRODY  
1. Zdobywcy pierwszego miejsca z każdej kategorii otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.  
2. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia tym, którzy nie uzyskali tytułu laureata.  
3. Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma dyplom.  

 

VI. PRAWA AUTORSKIE I NIEZBĘDNE DOKUMENTY 
 
1. Uczniowie biorący udział w projektach wyrażają zgodę na publikację swoich prac na stronie internetowej 
www.urszulanki.poznan.pl (zdjęcia wykonanych parafraz oraz nagrania filmów). 

 

2. Obowiązkiem Nauczyciela Koordynującego jest zebranie oświadczeń rodziców/opiekunów uczniów 

niepełnoletnich (załącznik 3a) oraz uczniów pełnoletnich (załącznik 3b) najpóźniej w dniu testu wiedzy na 

etapie szkolnym (przed jego wypełnieniem) oraz przed zebraniem prac uczniów (parafrazy obrazu i filmy). Bez 

oświadczenia - zgody, uczeń nie ma prawa wzięcia udziału w konkursie. 
 
3. Obowiązkiem Nauczyciela Koordynującego jest również zebranie oświadczeń dotyczących: ochrony danych 
osobowych rodziców (opiekunów) uczniów niepełnoletnich/uczniów pełnoletnich (załącznik 4a), zgody na 
upublicznienie danych rodziców (opiekunów) uczniów niepełnoletnich (załącznik 4b), zgody na upublicznienie 
danych uczniów pełnoletnich (załącznik 4c). 
 
Koordynator przesyła skany powyższych zgód FINALISTÓW na adres organizatora w dniu przesłania protokołów 
z wynikami etapu szkolnego tj. do dnia 19 marca 2021 r. 
 

 

VII. ZWROT PRAC KONKURSOWYCH – parafraz obrazu 
 
2. Oświadczenie o woli odbioru pracy uczestnika konkursu zgłasza szkolny Koordynator w terminie do 23 

kwietnia 2021 roku. Prace w umówionym z Organizatorem terminie odebrane zostaną osobiście w XXXIX 

Liceum Sióstr Urszulanek.  
3. Prace nieodebrane do 30 kwietnia 2021 roku przechodzą na własność Organizatora. 
 

 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………… 

 

Szkoła i klasa: …………………………………………………………………… 

 

Czytelny podpis: ………………………………………………………………… 

 

Miejsce, data: …………………………………………………………………… 
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Załącznik 1 
 

ZAKRES MATERIAŁU - TESTY WIEDZY (ETAP SZKOLNY I FINAŁ) 2020/2021 
 

HISZPANIA I KRAJE HISZPAŃSKOJĘZYCZNE 
 

1. Monarchia hiszpańska (wiek XX i XXI)  
2. Region Murcja: podstawowe dane, geografia, tradycje, historia, język.  
3. Literatura: Arturo Pérez Reverte – życie i twórczość.  
4. Tradycje: Fiesta Moros y Cristianos – Maurowie i Chrześcijanie. 
 
5. Argentyna: podstawowe dane historyczne i geograficzne, władza, tradycje, 
kulinaria, ważne zabytki, znane osobistości. 
 
 

 

FRANCJA I KRAJE FRANCUSKOJĘZYCZNE 
 

1. Podstawowe dane dotyczące Francji  
2. Tradycje: Kuchnia prowansalska.  
3. Sztuka: Robert Doisneau - fotografia humanistyczna.  
4. Historia: Stanisław Leszczyński we Francji.  
5. Korsyka: Wyspa francuska, historia i współczesność. 
 

 

WŁOCHY 
 

1. Geografia Włoch  
2. Tradycje: Kuchnia neapolitańska.  
3. Sztuka: życie i malarstwo Sandro Botticellego.  
4. Kino: Paolo Sorrentino.  
5. Sycylia - najpiękniejsze miejsca. 
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