Turniej o Puchar Japonii (Japan Bowl®)
18 listopada br. odbędzie się „Turniej o Puchar Japonii (Japan Bowl®)”. Osoby
zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z informacjami
zawartymi poniżej.
1. Data: 18 listopada 2018, godz. 12:30 ~ 16:30
Miejsce: Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii, Al. Ujazdowskie 51, Warszawa
Organizator: Ambasada Japonii w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Japońskiego
2. Zakres materiału (pytania zadawane są z dziedzin: historia, kultura i sztuka, nauki
społeczne, życie codzienne i społeczeństwo, kultura popularna, relacje japońsko-polskie, język
japoński):
a.
b.
c.
d.

historia: od 1868 roku do współczesności (okresy Meiji, Taisho, Showa, Heisei)
kultura i sztuka: baśnie i podania, słynni pisarze
nauki społeczne: polityka i gospodarka (konstytucja, polityka, znane firmy, godło)
życie codzienne i społeczeństwo: maniery i etykieta, gesty, japońskie budynki, tradycyjna
kuchnia, ubiór, tradycyjne gry i zabawy
e. kultura popularna: film, muzea, współczesna kultura kulinarna
f. relacje japońsko-polskie: Matsuri – Piknik z kulturą japońską organizowany w Warszawie
g. język japoński: onomatopeje; słownictwo, wyrażenia i znaki kanji z poziomu N5 egzaminu JLPT,

Uwagi:
 Przed południem odbędą się kwalifikacje, podczas których zostaną wyłonione 3
drużyny. Przejdą one do finału odbywającego się po południu. Konkurs obejmuje dwa
rodzaje pytań: pytania zamknięte, gdzie zostaną podane 4 opcje do wyboru oraz
pytania otwarte, które będą wymagały konkretnej odpowiedzi. Niektóre z pytań mogą
przyjąć formę „kto pierwszy, ten lepszy”. Jeśli po upływie 30 sekund żadna z drużyn
nie udzieli odpowiedzi, następuje przejście do kolejnego pytania bez możliwości
powrotu. Wygrywa drużyna, która w sumie zdobędzie najwięcej punktów.
 Onomatopeje w punkcie g. wybierane będą spośród następujących: boroboro, burabura,
dondon, gisshiri, girigiri, harahara, nebaneba, nikoniko, mukamuka, pikapika, pittari,
sarasara, sukkiri, tsurutsuru, zaazaa.
3. Warunki uczestnictwa: do udziału uprawnione są osoby, które:
a. są uczniami liceum znajdującego się na terenie Polski
b. nie przebywały w Japonii łącznie dłużej niż pół roku
c. nie posiadają obywatelstwa japońskiego.

4. Terminy:
1) Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2018 roku (środa)
2) Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Języka Japońskiego (polandkyoushikai@gmail.com). W temacie maila proszę wpisać
„Turniej”.
Dodatkowe informacje o zgłoszeniach:
 Zgłoszenia indywidualne nie są przyjmowane. Zgłoszenia dwuosobowej drużyny
powinien dokonać nauczyciel z instytucji, do której przynależą uczestnicy (liceum,
szkoła języków obcych itp.). Jedna osoba nie może zarejestrować się do więcej niż
jednej drużyny.
 Podczas wysyłania zgłoszenia należy w treści wiadomości wpisać imię i nazwisko
nauczyciela, jego adres e-mail i numer telefonu. Jako informacje o uczestniku konkursu
należy podać: imię i nazwisko, wiek, nazwę drużyny oraz sposób kontaktu w dniu
konkursu (np. numer telefonu, adres e-mail).
 Zdjęcia oraz filmy nagrane podczas turnieju przez organizatorów mogą zostać
wykorzystane w raportach, relacjach, itp.

5. Inne:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe upominki. Zwycięzcom wręczona
zostanie nagroda główna.
Pytania dotyczące Turnieju o Puchar Japonii (Japan Bowl®) prosimy kierować do sekretarza
generalnego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Japońskiego: Sakamoto Ryotaro
(792 598 455).

