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第十五届“汉语桥”世界中学生中文比赛波兰赛区预赛 

第二十一届“汉语桥”世界大学生中文比赛波兰赛区预赛 

第二届“汉语桥”世界小学生中文秀波兰赛区预赛 

活动通知 

 

一、组织单位：波兰奥波莱孔子学院 

 

二、报名时间：2022 年 5月 4日（星期三）截止 （报名登记表见附件 1-3） 

 

三、比赛时间： 

 

中学生：2022 年 5月 26 日（星期四）上午 8:30 开始 

大学生：2022 年 5月 26 日（星期四）下午 13:00 开始 

小学生：2022 年 5月 27 日（星期五）上午 8:30 开始 

 

四、比赛地点： 

 

奥波莱工业大学商务教学中心 

ul. Ludwika Waryńskiego 4, 45-047 Opole 

 

五、参赛对象 

1.中学生：年龄 14岁至 20岁、波兰国籍、在国外成长、本人及其父母母语

非中文的外国在校中学生。上届全球决赛选手原则上不可连续两届参加比赛。 

2.大学生：年龄原则上 18岁至 30 岁、波兰国籍、在国外成长、本人及其父

母母语为非中文的外国在校大学生。上届全球决赛选手原则上不可连续两届参加

比赛。   

3.小学生：年龄 14 岁以下、波兰国籍、在国外成长、本人及其父母母语非

中文的外国在校小学生。上届全球决赛选手原则上不可连续两届参加比赛。 

 

六、推荐单位 

 

1. 中学生：波兰的各孔子学院、孔子课堂以及开设汉语课程的本地中学推荐优

秀初、高中学生作为参赛选手(具体名额限制见附件 4）。 

2. 大学生：波兰的各孔子学院和孔子课堂以及其他设置汉语系的高校选派优秀

参赛选手(具体名额限制见附件 5）。 

3. 小学生：波兰的各孔子学院、孔子课堂以及开设汉语课程的本地小学推荐优

秀小学生作为参赛选手(具体名额限制见附件 6）。 
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七、比赛程序 

 

（一） 中学生： 

 

1.演讲：题目为“追梦中文，不负韶华”，每人时间 3分钟，满分 40分 

 

2.选择答题：满分 30分，每人时间 5分钟 

每位参与者将回答 5 个问题（其中 3 个与中文有关：地理、民族、历史、民俗、

文学、语言、古迹、艺术、科技和事实方面的题目,由组织者之前提供的问题库

中随机选择；其中 2个与日常生活有关，不提供参考题）。 参赛者有 1分钟时间

回答每个问题（共 5 分钟）。 每题 6分。（选择题试题库见附件 7） 

 

3.才艺展示：满分 30分， 每人时间不超过 5分钟 

 

选手展示一门中国歌曲、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、乐器、书法、绘画、剪纸、

武术等方面的技能。 

 

4.评委评选和公布获奖者名单，总结讲话。 

 

5.集体合影留念。 

 

6.比赛结束后邀请所有参赛选手、指导教师及评委共进午餐并进行互动交流。 

 

（二）大学生： 

 

1. 演讲： 题目为“天下一家”，每人时间 3分钟, 满分 40分 

 

2. 选择答题：满分 30分，共 5分钟 

每位参与者将回答 5 个问题（其中 3 个与中文有关：地理、民族、历史、民俗、

文学、语言、古迹、艺术、科技和事实方面的题目,由组织者之前提供的问题库

中随机选择；其中 2个与日常生活有关，不提供参考题）。 参赛者有 1分钟时间

回答每个问题（共 5 分钟）。 每题 6分。（选择题试题库见附件 8） 

 

3.才艺展示：满分 30分，每人时间不超过 5分钟 

 

选手展示一门中国歌曲、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、乐器、书法、绘画、剪纸、

武术等方面的技能。 

 

4.评委评选和公布获奖者名单，总结讲话。 

 



             奥波莱孔子学院                 

 

 

5.集体合影留念。 

 

6.比赛结束后邀请所有参赛选手、指导教师及评委共进晚餐并进行互动交流。 

 

    （三）小学生： 

 

1.讲故事：满分 40分 

主题为“快乐中文”，每人时间 3分钟 

 

2.认汉字：满分 30分，每人时间 5分钟 

每名参赛者在听到一个基础汉字后，在 4 个选项中选择一个正确答案，共计五

题。每题满分 6 分，每题答题时间 1分钟。 

 

3.才艺展示：满分 30分， 每人时间不超过 5分钟 

选手展示一门中国歌曲、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、乐器、书法、绘画、剪纸、

武术等方面的技能。 

 

4.评委评选和公布获奖者名单，总结讲话。 

 

5.集体合影留念。 

 

6.比赛结束后邀请所有参赛选手、指导教师及评委共进午餐并进行互动交流。 

 

八、奖项设置 

 

1.中学生：比赛设一等奖 1名，二等奖 2名，三等奖 3名，其余参赛选手获优胜

奖。主办单位将推荐获得一等奖的中学生选手参加全球决赛。 

2.大学生: 比赛设一等奖 1名，二等奖 2名，三等奖 3名，其余参赛选手获优胜

奖。主办单位将推荐获得一等奖的大学生选手参加全球决赛。 

3.小学生：比赛设一等奖 2名，二等奖 2名，三等奖 3名，其余参赛选手获优胜

奖。主办单位将推荐获得一等奖的小学生选手参加全球决赛。 

 

九、费用报销 

 

指导教师和评委的住宿费（含早餐）和往返奥波莱市的交通费由赛事主办方承担。

所有参赛选手的住宿费和交通费由选手本人承担。 

 

2022年 5月 26日的午餐和晚餐以及 27 日的午餐由赛事主办方承担。 
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十、单位联系方式 

 

地址： Centrum Współpracy Polska-Chiny Instytut Konfucjusza w Opolu 

ul. Prószkowska 76 bud. 5 

45-758 Opole 

电话:  77 449 8133，77 449 8128 

电子邮箱：chinese-bridge-poland2022@hotmail.com 

联系人：Joanna Drozd, Marta Pawłowska,   

 

 

 

                                        

                                 波兰奥波莱孔子学院 

                                 2022年 4月 14日 
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15-te Ogólnopolskie eliminacje - konkurs „Most do Języka Chińskiego” dla 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (14-20 lat) 

21-te Ogólnopolskie eliminacje - konkurs „Most do Języka Chińskiego” dla 

studentów 

II Ogólnopolskie eliminacje – konkurs chińskiego „Most do Języka Chińskiego” 

dla uczniów szkół podstawowych (poniżej 14 lat)  

 

 

1. Organizator:  Centrum Współpracy Polska-Chiny  

Instytut Konfucjusza w Opolu 

 

2. Zgłoszenia：   do 4 maja 2022 (środa) 

 

3. Terminarz： 

 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (14-20 lat) 

odbędzie się w dniu 26 maja 2022 (godz. 8:30, czwartek)； 

Konkurs dla studentów odbędzie się w dniu 26 maja 2022 (godz. 13:00, 

czwartek)； 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (poniżej 14 lat)  odbędzie się w 

dniu 27 maja 2022 (godz. 8:30, piątek) 

 

 

4. Miejsce konkursu:  Centrum Nauka-Biznes „CeNaBiz” Politechnika Opolska 

ul. Ludwika Waryńskiego 4, 45-047 Opole 

 

5. Wymagania dla uczestników: 

 

1). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpostawowych: 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 

od 14 do 20 lat, posiadających obywatelstwo polskie, urodzeni i wychowani poza 

Chinami, których językiem ojczystym rodziców nie jest chiński. Zwycięzcy 

poprzednich edycji konkursu, którzy w ramach nagrody byli w Chinach nie mogą 

uczestniczyć w tegorocznym konkursie. 

 

2). Studenci： 

Uczestnikami konkursu mogą być studenci w wieku od 18 do 30 lat, posiadający 

obywatelstwo polskie, urodzeni i wychowani poza Chinami, których językiem 

ojczystym rodziców nie jest chiński. Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu, 
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którzy w ramach nagrody byli w Chinach nie mogą uczestniczyć w tegorocznym  

 

 

konkursie. 

 

3). Uczniowie szkół podstawowych: 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w wieku poniżej 

14 lat, posiadający obywatelstwo polskie, urodzeni i wychowani poza Chinami, 

których językiem ojczystym rodziców nie jest chiński. Zwycięzcy poprzednich 

edycji konkursu, którzy w ramach nagrody byli w Chinach nie mogą uczestniczyć 

w tegorocznym konkursie. 

 

6. Polecanie Instytucji: 

 

1). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (14-20 lat): 

Wprowadzone zostają ograniczenia liczby finalistów z każdego IK i KK oraz 

lokalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oferujących kursy języka 

chińskiego (szczegółyzgodnie z załącznikiem 4). 

 

2). Studenci： 

Wprowadzone zostają ograniczenia liczby finalistów z każdego IK i KK oraz z 

wydziałów sinologicznych uniwersytetów (szczegóły zgodnie z załącznikiem 5). 

 

3). Uczniowie szkół podstawowych (poniżej 14 lat): 

Wprowadzone zostają ograniczenia liczby finalistów z każdego IK i KK oraz z 

lokalnych szkół podstawowych oferujących kursy języka chińskiego (szczegóły 

zgodnie z załącznikiem 6). 

 

7. Etapy Konkursu: 

 

1). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (14-20 lat): 

 

Etap 1. Przemówienie w języku chińskim na temat „追梦中文，不负韶华” (3 

minuty), 40 punktów  

 

Etap 2. Pytania, 30 punktów 

Każdy z uczestników otrzyma 5 pytań (3 z nich będą związane z chińską: 

geografią, narodem, historią, zwyczajami, literaturą, językiem, zabytkami, sztuką 

lub technologią. Pytania zostaną wylosowane spośród puli pytań podanych 

wcześniej przez Organizatora konkursu (zgodnie z załącznikiem nr. 7); 2 z nich 

dotyczą życia codziennego, dla którego nie podano pytań referencyjnych). Na 

odpowiedź na każde z pytań uczestnik będzie miał minutę (w sumie 5 minut). Za 



             奥波莱孔子学院                 

odpowiedź na każde pytanie uczestnik może otrzymać maksymalnie 6 punktów.  

 

 

Etap 3. Pokaz artystyczny (czas trwania do 5 minut), 30 punktów 

Pokaz artystyczny związany z chińską kulturą, np. chińskie piosenki, taniec, 

muzyka, gra na instrumentach muzycznych, wycinanki, kaligrafia, malarstwo, 

sztuki walki. 

     

Etap 4. Wyłonienie i ogłoszenie przez Jury zwycięzców. 

 

Etap 5. Zdjęcie grupowe uczestników. 

 

Etap 6. Po zakończeniu eliminacji uczestnicy, nauczyciele oraz Jury zostaną 

zaproszeni na uroczysty obiad oraz wezmą udział w ogólnej dyskusji.  

 

2). Studenci： 

 

Etap 1. Przemówienie w języku chińskim na temat „天下一家” (3 minuty), 40 

punktów 

 

Etap 2. Pytania, 30 punktów 

Każdy z uczestników otrzyma 5 pytań (3 z nich będą związane z chińska: 

geografią, narodem, historią, zwyczajami, literaturą, językiem, zabytkami, sztuką 

lub technologią, Pytania zostaną wylosowane spośród puli pytań podanych 

wcześniej przez Organizatora (zgodnie z załącznikiem nr. 8); 2 z nich dotyczą 

życia codziennego, dla których nie podano pytań referencyjnych). Na odpowiedź 

na każde z pytań uczestnik będzie miał minutę (w sumie 5 minut). Za odpowiedź 

na każde pytanie uczestnik może otrzymać maksymalnie 6 punktów.  

 

Etap 3. Pokaz artystyczny (maksymalnie 5 minut), 30 punktów 

Pokaz artystyczny związany z chińską kulturą, np. chińskie piosenki, taniec, 

muzyka, gra na instrumentach muzycznych, wycinanki, kaligrafia, malarstwo, 

sztuki walki. 

     

Etap 4. Wyłonienie i ogłoszenie przez Jury listy zwycięzców. 

 

Etap 5. Zdjęcie grupowe uczestników 

 

Etap 6. Po zakończeniu eliminacji uczestnicy, nauczyciele oraz Jury zostaną 

zaproszeni na uroczysty obiad oraz wezmą udział w dyskusji.  

 

3). Uczniowie szkół podstawowych (poniżej 14 lat): 
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Etap 1. Opowiadanie w języku chińskim na temat „快乐中文” (3 minuty), 40 

punktów. 

 

Etap 2. Rozpoznawanie ze słuchu chińskich znaków (5 minut), 30 punktów 

Każdy z uczestników otrzyma 5 pytań. Po usłyszeniu podstawowego chińskiego 

znaku, każdy z uczestników wybiera poprawną odpowiedź z 4 podanych opcji. 

Na odpowiedź na każde z pytań, uczestnik będzie miał minutę (w sumie 5 minut). 

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 6 punktów.  

 

Po usłyszeniu podstawowego chińskiego znaku każdy zawodnik może wybrać 

poprawną odpowiedź z 4 opcji, łącznie 5 pytań. Każde pytanie ma 6 punktów, a 

czas odpowiedzi na każde pytanie to 1 minuta. 

 

Etap 3. Pokaz artystyczny (maksymalnie 5 minut), 30 punktów 

Pokaz artystyczny związany z chińską kulturą, np. chińskie piosenki, taniec, 

muzyka, gra na instrumentach muzycznych, wycinanki, kaligrafia, malarstwo, 

sztuki walki. 

     

Etap 4. Wyłonienie i ogłoszenie przez Jury listy zwycięzców. 

 

Etap 5. Zdjęcie grupowe uczestników. 

Etap 6. Po zakończeniu eliminacji uczestnicy, nauczyciele oraz Jury zostaną 

zaproszeni na uroczysty obiad oraz wezmą udział w dyskusji. 

 

8. Nagrody:  

 

1). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (14-20 lat): 

1 x 1 miejsce (wzięcie udziału w światowym konkursie on-line „Most do Języka 

Chińskiego” dla uczniów  szkół podstawowych i ponadpodstawowych), 2 x 2 

miejsce, 3 x 3 miejsce. Dla pozostałych uczestników – wyróżnienie.  

 

2). Studenci： 

1 x 1 miejsce (wzięcie udziału w światowym konkursie on-line „Most do Języka 

Chińskiego” dla studentów), 2 x 2 miejsce, 3 x 3 miejsce. Dla pozostałych 

uczestników – wyróżnienie. 

 

3). Uczniowie szkół podstawowych (poniżej 14 lat): 

1 x 1 miejsce (wzięcie udziału w światowym konkursie on-line „Most do Języka 

Chińskiego” dla uczniów szkół podstawowych), 2 x 2 miejsce, 3 x 3 miejsce. Dla 
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pozostałych uczestników – wyróżnienie. 

 

 

9. Informacje związane z kosztami:  

 

Zakwaterowanie (w tym śniadanie) oraz koszty transportu do i z Opola dla nauczycieli 

i członków jury zostaną pokryte przez patrona. 

 

Obiad i kolacja w dniu 26 maja 2022 oraz obiad w dniu 27 maja 2022 zostaną pokryte 

przez patrona. 

 

10. Kontakt organizatora: 

 

Adres:  Instytut Konfucjusza w Opolu 

ul. Prószkowska 76 bud. 5 

45-758 Opole 

Tel.: 77 449 8128, 77 449 8133 

Email: chinese-bridge-poland2022@hotmail.com 

Kontakt: Joanna Drozd, Marta Pawłowska 

 

 

                                        

                                 Instytut Konfucjusza w Opolu 

                                          14.04.2022 
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