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NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE ARTS 

DEPARTMENT OF EDUCATION 

SUB-COMMISSION ON CULTURAL DISSEMINATION 

PHILIPPINE CULTURAL EDUCATION PROGRAM (PCEP)  

BULACAN ARTS CULTURE AND HISTORY INSTITUTE 

 

TERMINAL REPORT 

3rd DIWANG SAGISAG KULTURA NG FILIPINO 

2015 

 

ADVISORY BOARD OF DIWANG 

Dr. Virgilio S. Almario – National Artist 

Dr. Orlando B. Magno – NCCA Commissioner & Head Cult Education 

Dr. Mario I. Miclat – Head Committee on Language and Translation   

Ms. Estrelita J. Tamano – Head Committee on Communication  

Joseph “Sonny” Cristobal – PCEP & NDCEP Director 

 

ANG PROYEKTO: 

 

Ang DIWANG: SAGISAG KULTURA NG FILIPINAS Competition ay isang flagship 

project ng NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE ARTS - Sub-

Commission on Cultural Dissemination, PHILIPPINE CULTURAL EDUCATION 

PROGRAM (PCEP) at ng DEPARTMENT OF EDUCATION upang mapalaganap at 

maipakilala ang mga Sagisag Kultura ng Filipino at upang mapahalagahan ng bawat Filipino 

ang kanyang identidad bilang lahi. Nagpalabas ng Memorandum Circular #___ series of 2015 

ang Department of Education tungkol sa proyektong ito upang maging opisyal na Gawain ng 

mga guro at mag-aaral.  

 

LAYUNIN NG TAGISAN: 

1. Maipakilala sa maraming guro at mag-aaral ang sagisag kulturang Filipino sa 

pamamagitan ng paligsahan sa pagsusulit; 

2. Maipalaganap ang pagtuturo sagisag kulturang Filipino sa pamamagitan ng 

paligsahan na tatahakin ang mga larang Filipino, English, Math, Science, Social Studies, 

Values Education, Arts/Music, TLE at PE/Health; 
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3. Maisangkot ang mas maraming bilang ng magaaral sa buong kapuluan sa  isang 

pagsusulit; at Makalahok sa pagsusulit ang mga mag-aaral sa pribado at pampublokong 

paaralan 

 

KABATIRAN SA NAGING CONTEST 

 

PAMAMARAAN: Sa ika-3ng pagkakataon ang DIWANG ay isinagawa sa rehiyon sa 

pamamagitan ng isa pagsusulit (paper and pen): 

 

KWALIPIKASYON: Para lamang sa High School Grade 7-8 

   Para sa Pampubliko at Pribadong paaralan  

   Indibidwal na laban ng mag-aaral 

   Hindi pa nanalong 1st placer sa nakaraang DIWANG Contest  

   Kahit anong edad basta nasa Grade 7-8 kasalukuyang level  

   Naaral ang 2,000 Sagisag Kulturang Filipino na inilabas ng NCCA 

 

Bawat kalahok sa regional examination ay minungkahing nagwagi sa ginawang classroom 

evaluation sa kanikanilang pag-aaral o review sa Dalawang Libong (2,000) sagisag Kultura 

ng NCCA. Iminungkahi rin na pag-aralan ng lahat ng paaralan ang 2,000 Sagisag Kultura ng 

NCCA na matatagupuan sa NCCA website (www.ncca.gov.ph) na napagkalooban ng CD 

mula sa PCEP sa pamamagitan ng kanilang Regional Coordinators 

 

Maximum na 200-estudyante lamang ang bibigyang pagkakataong lumahok sa bawat 

Regional Examinations. 

 

Ang mga katanunangan sa eksaminasyon ay nilikha ng mga eksperto sa araling sagisag 

kultura ng Filipinas at sila din ang pangunahing mga  guro na nagsaliksik at naglathala ng 

2,000 sagisag.  

 

Mga petsa ng PAGSUSULIT: 

Simultaneous examination ang ginanap sa bawat Island-Cluster sa mga sumusunod na 

schedule 

Simultaneous Examination is on August 5, 2015/ 8:00am-10:00am 

Island Region Host City Students  Teachers  Parents/public 

LUZON: CAR Cordillera 56 72 34 

 Region 1 La Union 12 26 17 

 Region 2 Tuguegarao 107 115 40 

 Region 3 Pampanga 132 166 89 

 Region 4a Laguna 190 219 106 

 Region 4b Palawan 66 70 60 

 Region 5 Legaspi 160 187 59 

 NCR Quezon City 13 18 20 
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Simultaneous Examination is on August 19, 2015 / 8:00am-10:00am 

VISAYAS Region 6 Iloilo 84 102 80 

 Region 7 Cebu 60 68 76 

 Region 8 Tacloban 155 175 105 

      

Simultaneous Examination is on September 2, 2015 / 8:00am-10:00am 

MINDANAO Region 9 Zamboanga 169 189 167 

 Region 10 Cagayan De Oro 66 76 67 

 Region 11 Davao 129 143 149 

 Region 12 Koronadal 160 220 65 

 Region 13 Butuan 48 51 35 

 ARMM Cotabato City 8 18 32 

TOTAL of 4,731  1,615 1,915 1,201 

     

 

PANUNTUNAN SA KWIZ:  

 

1. Ang Kwiz ay tungkol sa National at Regional na Sagisag Kultura ng Filipino.  

2. Lahat ng katanungan, larawan, at kasagutan ay nakabatay sa 2000 na cultural icon o 

sagisag kulturang Filipino. Ito ay sinuri at inapruban ng mga hurado kaya inaasahan na 

walang magiging sagabal habang nagaganap ang kompetisyon. 

3. Ang mga katanungan sa Quiz / Final Competition na ito ay magmumula sa 2,000 

Sagisag Kulturang Filipino na inilabas ng NCCA na matatagpuan sa NCCA website 

(www.ncca.gov.ph) at sa iba pang instructional materials na nailathala na ng PCEP, NCCA at 

KWF. 

4. Mga Kategorya: EASY ROUND – Pagkilala sa Larawan ng Sagisag Kultura na may 1 

puntos sa bawat tamang kasagutan; AVERAGE ROUND – Pagsulat ng Tamang Sagot na 

may 2 puntos sa bawat tamang kasagutan; At sa DIFFICULT ROUND – Pagkilala sa Sagisag 

Kultura. 

5. Ang mga kasagutan ay isusulat lamang sa opisyal na papel at pen na binigay sa inyo 

ng NCCA.  

 

PREMYO: 

• Makatatanggap ng  P50,000 ang Unang Gantimpala 

              P30,000 ang Ikalawang Pwesto 

              P20,000 ang Ikatlong Pwesto 

              P10,000 Konsulasyon ang 14 pang kalahok sa Finals  

• May tropeo at sertipiko ang mga bata sa unang tatlo 

• At sertipiko para sa winning-coaches  

• At maroon din sertipiko ang 14 pang kalahok na estudyante at coaches  

• Ang 17-Regional Participants at Teacher-Coaches ay pinagkaloban ng     

               pamasahe,  tulugan at pagkain dito sa Bayview Park Hotel  

 

EASY ROUND 
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• Ang Easy Round ay pagkilala sa larawan ng sagisag kultura. Mayroong 7 kasagutang 

hinanda para sa round na ito.  

• Babasahin ang tanong ng isang beses lamang, 

• Ang mga larawang gamit ay ipapakita sa LCD projector. 

• Sa hudyat na GO ay isusulat ang sagot. 10 segundo lamang ang pagkilala kasama na 

ang pagsulat ng sagot. Mali kung mali ang baybay. 

• Kapag narinig ang bell, ito ay hudyat upang bitawan ang panulat. 

• Lalapit ang suri upang alamin kung nakuha ng tama ang kasagutan. 

 

AVERAGE ROUND 

• Ang Average Round ay pagsulat ng tamang LUGAR kung saan matatagpuan ang mga 

Sagisag Kultura. Mayroong 7 tanong na hinanda para sa round na ito  

• Babasahin ang tanong ng isang beses lamang, 

• Sa hudyat na GO ay isusulat ang sagot. 10 o 20 segundo ang pagsulat ng o ng mga 

sagot.  

• Kapag narinig ang bell, ito ay hudyat upang bitawan ang panulat. 

• Lalapit sa ang tagatama upang alamin kung nakuha ng tama ang kasagutan. 

 

DIFFICULT ROUND 

• Ang Difficult Round ay Pagkilala sa Sagisag Kultura mula sa lupon ng mga salita. 

• May 15 katanungan para sa round na ito subalit 7 lamang ang inyong sasagutan at ito 

ay nakadepende muli sa numero na mabubunot.  

• Babasahin ang lipon ng mga salita na magpapakilala sa sagisag kultura ng isang 

beses. 

• Sa hudyat na GO ay isusulat ang sagot. 15 segundo lamang ang pagkilala kasama na 

ang pagsulat ng sagot. Mali kung mali ang baybay. 

• Kapag narinig ang bell, ito ay hudyat upang bitawan ang panulat. 

• Lalapit ang tagatama upang alamin kung nakuha ng tama ang kasagutan. 

 

FINAL ROUND @ Bayview Park Hotel, Manila 

SEPTEMBER 30, 2015 – 10am-12nn 

PROGRAM sequence 

9:00 AM 

 

10:00 AM 

 

10:05 AM 

 

 

 

10:10 AM 

 

 

Arrival of Guest & Participants  

 

Prayer  - Belle  

 

National Anthem – Glenn De Jesus 

 

HOST SPEIL #1  

 

Welcome Message  

Prof. Felipe De Leon, Jr. 

Chairman, NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE 
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10: 15 AM 

 

 

 

 

 

 

10: 20 AM 

 

 

 

10: 30 AM 

 

 

 

 

 

 

10:35 AM 

 

 

 

11:30 AM 

 

 

 

 

 

12:00 NN 

 

 

 

ARTS 

 

Introduction of Participants  

Commissioner Dr. Orlando B. Magno 

NCCA & KWF 

Head, Sub-Commission on Cultural Dissemination  

 

HOST SPEIL #2 

 

Key Note  Address  

Secretary Armin Luistro 

Department of Education  

 

Paguulat sa ginawang Pambansang Paligsahan 

Joseph Sonny Cristobal 

Director, Philippine Cultural Education Program 

 

HOST SPEIL #3 

Simula ng National KWIZ Finals 

 

Easy Round  - 7 question / 3o seconds  / 1 point each  

Average Round – 7 Questions / 1 or 2 minutes / 2 points each 

Difficult Round – 7 points / 1 minute / 3 point each  

 

Message  

Ms. Adel Suemith 

OIC – Executive Director 

NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE ARTS 

 

 

AWARDING 

11 Lesson Exemplar Winners 

3rd Placer – National Diwang Completion – P20,000 + Bronze Trophy   

2nd Placer – National Diwang Completion – P30,000 + Silver Trophy  

1st Placer – National Diwang Completion – P50,0000 + Gold Trophy  

 

14 – other Regional Contestants will receive P10,000 pesos each + 

Certificate 

 

PHOTO OPPORTUNITY  

 

LUNCH  

 

MS. CORINA OLAZO  

MASTER OF CEREMONY & KWIZ MASTER 
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MGA HINANDANG TANONG 

 

Ilang prinsipyo sa pagsulat ng tanong:  

1. Itinampok sa mga tanong ang mahahalagang idea o impormasyon na inaasahang 

matandaan ng mga estudyante.  

2. Itinampok sa mga tanong ang mga idea o impormasyon na magpapatingkad sa 

kahalagahan ng sagisag sa kasaysayan, lipunan, at kulturang Filipino.  

3. Sa isang tanong, sinikap magbigay ng ibang mahalagang impormasyon bukod sa 

impormasyong tuwirang tumutukoy sa sagisag.  

4. Sinikap na ikalat sa iba’t ibang grupong pangkultura at iba’t ibang larang ang mga sagisag 

na ginawan ng tanong.  

 

 

Unang Bahagi: Pagtukoy sa tamang sagot.  

 

 Madali/Easy Katamtaman/Average Mahirap/Difficult 

A 1. Ang alpabeto ng 

wikang Filipino, ang 

wikang pambansa ng 

Filipinas batay sa 

Konstitusyong 1987, 

ay binubuo ng ilang 

letra? (28) 

2. Binansagang “Tandang 

Sora” dahil sa edad na 

84 taon nang sumiklab 

ang rebolusyon laban 

sa mga Espanyol 

noong 1896, siya ay 

walang kapagurang 

naglingkod at 

nagkanlong sa mga 

kababayan. Itinuturing 

din siyang “Ina ng 

Rebolusyong Filipino” 

at “Ina ng Katipunan.” 

(Melchora Aquino) 

3. Isang halaman na berde 

ang mga dahong 

kawangis ng dahon ng 

saging at napagkukunan 

ng himaymay. 

Ginagamit din ito sa 

paggawa ng papel de 

manila o manila paper. 

(abaka) 

4. Isang maalamat na 

ibon na ayon sa mga 

paniniwala ng mga 

Tagalog ay may 

kakayang 

makapagpagaling ng 

anumang sakit kapag 

ito’y humini at umawit. 

(adarna) 

 

B 5. Tumutukoy ito sa 

sinaunang malaking 

sasakyang-dagat na 

gamit sa paglalakbay at 

kalakalan. Ipinapalagay 

ring dito nakabatay ang 

tawag sa pamayanang 

binubuo ng 30 

hanggang 100 

magkakalapit na 

pamilya na 

8. Ito ay isang debate o 

labanan ng katwiran sa 

paraang patula, isang 

anyong pampanitikan 

na malikhaing nilinang 

ng mga Filipinong 

manunulat noong 

dekada 1930. 

(Balagtasan) 

9. Ito ay isang awiting 

nilikha noong 1928 ni 

10. Ito ang tawag sa mga 

manggagamot at 

tagapamahala ng 

katutubong kultura 

bago ang pananakop ng 

mga Espanyol sa 

Filipinas. Sila rin ang 

naging tagapayo sa 

komunidad sa larangan 

ng espirtwalidad at 

ekonomiya, at 
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pinamumunuan ng 

isang datu. (Balangay) 

6. Ito ang tawag sa 

sinaunang alpabeto ng 

mga Filipino bago pa 

dumating ang mga 

Espanyol at maituro 

ang alpabetong 

Romano. Ito ay nasa 

anyong pantigan at 

binubuo ng tatlong 

patinig at 14 na katinig. 

(Baybayin) 

7. Ito ang pinakamataas 

na bundok sa Filipinas 

na matatagpuan sa mga 

lalawigan ng Davao del 

Sur at North Cotabato. 

Makikita rin dito ang 

pinakamalaking agila 

sa mundo—ang banoy 

o Philippine Eagle, ang 

pambansang ibon ng 

Filipinas. (Bundok 

Apo) 

Constancio de Guzman 

batay sa titik ni Jose 

Corazon de Jesus. 

Nalikha noong panahon 

ng pananakop ng mga 

Amerikano sa Filipinas, 

ikinokompara ng awit 

sa ibong nakakulong sa 

isang hawla ang Inang 

Bayan, at dahil sa 

angkin nitong ganda ay 

nabighani ang mga 

dayuhan. Patuloy na 

nagamit ang awit na ito 

sa mga kilos-protesta 

laban sa mga mapaniil 

na gobyerno nang mga 

sumunod na dekada. 

(Bayan Ko) 

namahala sa mga ritwal 

gaya ng sa 

panggagamot at sa 

agrikultura. (Babaylan) 

11. Sa bisa ng batas na ito 

noong 21 Nobyembre 

1849, lahat ng Filipino 

ay kailangang mamili 

ng apelyido mula sa 

listahang nasa librong 

Catalogo Alfabeticos 

de Apellido. Sa 

pananaw ng mga 

Espanyol, hangarin ng 

batas na mapadali ang 

pagpapalaganap ng 

hustisya, pagsesenso, at 

pagkolekta ng mga 

buwis. Isa sa naging 

bisa ng batas na ito ang 

pagkawala ng 

maraming  katutubong 

pangalan ng mga 

Filipino. (Batas 

Claveria)  

C 12. Ito ang tawag sa mga 

pamayanang Tsino sa 

iba’t ibang lugar. Sa 

Maynila, nakasentro ito 

sa mga distrito ng 

Binondo at San 

Nicolas. Nabuo ang 

pamayanan ng mga 

Tsino rito noong 1594 

at ipinapalagay na 

pinakamatandang 

pamayanan ng mga 

Tsino sa ibang bansa. 

(Chinatown) 

  

D  13. Siya ang bayani ng 

Bohol na namuna sa 

pakikipaglaban sa mga 

Espanyol mula 1744 

hanggang 1829, ang 

itinuturing na 

pinakamatagal na 

himagsik sa kasaysayan 

ng Filipinas. (Francisco 

Dagohoy) 

15. Ito ang kauna-unahang 

limbag na aklat sa 

Filipinas. Inilimbag ito 

noong 1593 at 

naglalaman ng mga 

dasal, aral, at gabay sa 

pangungumpisal. 

Nakasulat ito sa 

wikang Espanyol na 

may salin sa Tagalog 
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14. Batay sa mitolohiyang 

Filipino, tumutukoy ito 

sa sinaunang babaeng 

bathala, o kaya’y 

nilalang na anyong 

babae, nagnagisilbing 

tagapangalaga ng mga 

likas na yaman at 

kaligiran. Ayon sa mga 

salaysay, ang mga ito 

ay may pambihirang 

ganda at tila hindi 

tumatanda. (Diwata)  

na may dalawang 

bersiyon—ang sa 

alpabetong Romano at 

sa katutubong sistema 

ng pagsulat. (Doctrina 

Christiana o Doctrina 

Christiana en lengua 

espanola y tagala)   

E 16. Isa itong pangunahing 

lansangan sa 

Kamaynilaan na nag-

uugnay sa limang 

lungsod: Pasay, 

Makati, Mandaluyong, 

Quezon, at Caloocan. 

Tinatayang may 23.8 

kilometro ang haba 

nito, mula sa 

Monumento sa 

Caloocan hanggang sa 

Mall of Asia sa Pasay. 

Ang lapad naman nito 

ay sampung lane o 

daan. Bukod sa 

pagiging pangunahing 

lansangan, saksi rin ito 

sa kamulatang 

pampolitika ng 

maraming Filipino.  

(Epifanio Delos Santos 

Avenue/EDSA) 

17. Ito ang katawagang 

ginamit ni E. Arsenio 

Manuel para tukuyin 

ang mga sinauna’t 

mahahabang tulang 

salaysay sa Filipinas. 

Batay pa rin sa 

pagsusuri ni Manuel, 

taglay ng anyong ito 

ang sumusunod na 

katangian: 1) salaysay 

na may sustenidong 

haba; 2) batay sa 

tradisyong pabigkas; 3) 

umiikot sa mga 

sobrenatural na 

pangyayari o mga 

gawaing pambayani; 4) 

nasa anyong patula; 5) 

inihihimig o inaawit; 6) 

may layuning seryo 

gaya ng pagpapatibay 

ng mga paniniwala, 

kaugalian, mithiin, o 

halagahan sa buhay ng 

sambayanan. (Epikong-

bayan) 

 

F 18. Isa itong patakarang 

pang-ekonomiya noong 

administrasyon ni 

Carlos P. Garcia na 

naglalayong itaguyod 

ang mga negosyo at 

produktong Filipino at 

bawasan ang labis na 

pagsandal ng Filipinas 

 19. Ito ang katutubong tato 

sa Kordilyera. Ang 

ilang katawagan dito 

ng mga grupong 

kultural sa Kordilyera 

ay mula sa tunog ng 

pagtiktik ng patpat sa 

instrumentong 

ginagamit sa pagtatato 
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sa mga produkto at 

ekonomiya ng ibang 

bansa. (Filipino First 

Policy) 

na karaniwan ay yari sa 

sungay ng kalabaw na 

may mga tinik o 

karayom sa isang dulo. 

(fatek) 

G  20. Isa itong pinakamataas 

na pagkilala sa mga 

natatanging ambag sa 

sayaw, musika, dulaan, 

sining biswal, literatura, 

pelikula, sining 

brodkast, arkitektura, at 

iba pang kaugnay na 

sining. Ipinagkakaloob 

ito sa mga alagad ng 

sining na nakapag-

ambag sa pagbubuo ng 

kamalayang makabansa 

ng mga Filipino at 

nakalikha ng katipunan 

ng mga obra na 

nagpayaman sa 

artistikong 

pagpapahayag at estilo. 

(Gawad Pambansang 

Alagad ng Sining) 

21.  

H 22. Ito ang tawag sa 

pambansang 

paghihimagsik ng mga 

Filipino laban sa 

kolonyalismong 

Espanyol at sumiklab 

noong Agosto 1896 sa 

pangunguna ng 

Katipunan. 

(Himagsikang 1896) 

23. Ito ay isang tradisyonal 

na paraan ng 

panggagamot sa 

Filipinas. Bahagi nito 

ang paghagod o 

pagmasahe sa mga 

kasukasuan para 

mapasigla ang 

sirkulasyon ng dugo, 

mapaginhawa ang 

pagod na kalamnan, o 

di kaya-y malunasan 

ang anumang uri ng 

24. Ito ang tawag sa simoy 

na nagmumula sa 

timog-kanluran at 

nagdadala ng malakas 

na ulan na karaniwang 

bumabagsak sa 

kanlurang bahagi ng 

bansa. Ang pag-iral ng 

simoy na ito ay 

nagsisimula nang Mayo 

o Hunyo at tumatagal 

hanggang Oktubre. 

(Habagat) 

25. Mas kilala bilang Ka 

Amado, hinirang siyang 

Pambansang Alagad ng 

Sining sa Panitikan 

noong 1973. Kinilala 

siya dahil sa mga 

akdang makabayan at 

nakikisangkot sa mga 

problemang panlipunan 

at dahil sa kaniyang 

26. Sa lipunang Ifugaw, ito 

ay isang mahabang 

salaysay na patula na 

karaniwang inaawit sa 

panahon ng tag-ani, o 

kapag inaayos ang mga 

payyo o dinadamuhan 

ang mga palayan. 

Karaniwang umiikot 

ang kuwento nito sa 

mga karanasan ng 

isang pambihirang 

nilalang, kadalasan ay 

si Aliguyon. 

Sinasalamin nito ang 

mga paniniwala’t 

kaugalian ng sinaunang 

lipunan ng mga 

Ifugaw, at binibigyang-

paliwanag ang mga 

bagay na kanilang 

pinahahalagahan. 

(Hudhud) 
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pilay. (hilot) totoong paglahok sa 

mga organisasyong 

pangmanggagawa at 

pampolitika. Ilan sa 

itinuturing na 

pinakamahalagang 

naisulat niya ay ang 

kalipunan ng mga tula 

na Isang Dipang Langit 

at mga nobelang Luha 

ng Buwaya at Ibong 

Mandaragit. (Amado 

V. Hernandez) 

I 27. Ito ang tawag sa 

lungsod na itinatag ni 

Miguel Lopez de 

Legazpi na nasa 

mismong kinalalagyan 

ng kuta ni Rajah 

Soliman sa may 

bunganga ng Ilog Pasig 

noong 1571. Ito ang 

kinikilalang sentro ng 

pamahalaan, 

ekonomiya, relihiyon, 

at edukasyon noong 

panahon ng Espanyol. 

Napapaligiran ito ng 

tubog at 

pinoprotektahan ng 

makakapal na pader. Sa 

maraming taon, ito ang 

tinatawag na Maynila. 

(Intramuros) 

 28. Tumutukoy ito sa lider 

sa mga gawaing 

panrelihiyon ng mga 

Muslim. Maaari rin 

itong gamiting titulo 

para sa isang kagalang-

galang na iskolar na 

Muslim. (Imam) 

 

J   29. Isa itong anyo ng 

alpabetong Arabe na 

ginagamit sa pagsulat 

ng mga wika sa Timog-

Silangang Asia, tulad 

ng Tausug at 

Magindanaw sa 

Filipinas. Ginamit ito 

ng mga Muslim sa 

Mindanao at Sulu sa 

paglilista ng kanilang 

mga angkan, mga 

personal na liham, mga 

opisyal na patakaran, 

mga pahayag ng mga 
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pinuno ng relihiyon at 

pamahalaan, at iba 

pang diskurso. (Jawi) 

K  30. Ito ang pahayagan ng 

Katipunan na 

pinamatnugutan ni 

Emilio Jacinto. Isang 

labas lamang ito ngunit 

maituturing itong isang 

napakaepektibong 

sandata ng 

Himagsikang 1896. 

Batay sa ulat, umaabot 

lamang sa 300 ang 

aktibong kasapi ng 

Katipunan noong Enero 

1896. Ngunit 

pagkalabas ng 

pahayagan ay dumagsa 

ang mga nais sumapi sa 

Katipunan. Nang 

matuklasan ang 

Katipunan, mahigit 

30,000 na ang 

miyembrong lumahok 

sa himagsikan. 

(Kalayaan) 

31. Isa itong uri ng awit ng 

pag-ibig. Sa di-iilang 

pagkakataon, ang awit 

ng pag-ibig na ito ay 

nagiging awit para sa 

Inang Bayan. 

Karaniwan, mababasa 

sa mga titik nito ang 

marubdob na paghingi 

ng pagmamahal ng 

isang binata sa inaasam 

nitong mutya. Ang 

ganitong sitwasyon ay 

nakakatulad ng 

paghingi ng lingap at 

kalinga sa bayan ng 

mga nakikipaglaban 

para sa kalayaan ng 

Filipinas. (Kundiman) 

32. Ang salitang ito ay 

nilikha lamang nitong 

ika-20 siglo mula sa 

salitang Sebwano na 

tarong na kaatumbas 

ng tuwid o pantay na 

pagtingin sa mga 

bagay-bagay. 

(Katarungan) 

33. Ito ang monopolyong 

kalakalan na ipinatupad 

ng pamahalaang 

Espanyol sa maynila at 

sa Acapulco. 

Ipinangalan ang 

kalakalang ito sa 

malalaking barkong 

karamihan ay 

ipinapagawa ng 

pamahalaang Espanyol 

sa lalawigan ng Cavite 

at sa iba pang bahagi 

ng Filipinas sa 

pamamagitan ng 

sapilitang pagtatrabaho 

ng maraming 

katutubong Filipino. 

(Kalakalang Galeon) 

34. Itinuturing itong isa sa 

pinakamatandang 

paraan ng pagluluto sa 

Filipinas. Sa ganitong 

pagluluto, pinapatakan 

o ibinababad sa suka o 

katas ng dayap o 

kalamansi ang lamang-

dagat. Pandagdag sa 

lasa ang sawsawang 

may luya, sibuyas, 

siling labuyo, o gata ng 

niyog. (Kinilaw) 

L 35. Dati itong kilala bilang 

Republic Memorial 

Cemetery na ginawa 

36. Ito ang pangunahing 

politikal at 

administratibong 
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noong 1947 upang 

paglibingan ng mga 

nasawing sundalo 

noong Ikalawang 

Digmaang Pandaigdig. 

Pinalitan ang pangalan 

nito noong 1957 upang 

bigyang diin ang 

pagsasakripisyo ng 

buhay ng mga sundalo 

para sa pagtatanggol ng 

bansa. Kabilang sa 

maaaring ilibing dito 

ang mga sundalong 

namatay habang nasa 

serbisyo, beteranong 

Filipino, presidente, 

mataas na pinuno ng 

gobyerno, at national 

artist. (Libingan ng 

mga Bayani) 

dibisyon ng 

pamahalaan ng 

Filipinas. Bawat isa 

nito ay bibunuo ng mga 

munisipalidad at 

lungsod. Ayon sa senso 

ng 2011, may 80 

ganitong dibisyon sa 

bansa. Sa lawak, 

pinakamalaki ang 

Palawan at pinakamaliit 

ang Batanes. Sa dami 

ng populasyon, 

pinakamalaki ang 

Cavite at pinakakaunti 

ang Batanes. 

(Lalawigan) 

 

M 37. Ito ay isang tradisyonal 

na “tubo palda,” may 

iba’t ibang kulang na 

telang koton, at iba’t 

ibang disenyong 

heometriko o okkir. 

Tinatawag itong tubo 

plada dahil bawat 

piraso ng damit ay 

pinutol na parang tubo. 

Maaari itong isuot na 

parang palda ng mga 

lalaki at babae. 

Ginagamit din itong 

kumot, tabing, 

bedsheet, bihisan, 

duyan, banig ng 

panalangin, at iba pang 

mga layunin. (Malong) 

 

 

38. Ito ay isang salitang 

Arabe na 

nangangahulugang 

pook ng pagsamba. Ito 

ang “bahay dalanginan 

ng mga Muslim o ang 

bahay na pinahintulutan 

ni Allah upang maitayo 

at maparangalan doon 

ang Kaniyang ngalan.” 

Kinikilala ito bilang 

natatanging simbolo ng 

Islam. (Masjid) 

 

39. Katutubong katawagan 

sa maituturing na 

pinakamaliit na uri ng 

unggoy. May sukat 

itong 3.35-6.30 

pulgada ang taas. Sa 

Filipinas lamang ito 

matatagpuan, sa timog-

silangang bahagi ng 

Filipinas, lalo na sa 

Bohol, Samar, Leyte, at 

sa Mindanao. 

Nakapirmi ang mga 

mata nito sa kaniyang 

bungo kaya hindi ito 

naigagalaw. Sa halip, 

isang adaptasyon sa 

leeg nito ang 

nagpapahintulot na 

maigalaw nito ang 

bilugang ulo nang 180 

digri. (Malmag) 

40. Tinatawag na “Nay 

Isa” ng kaniyang mga 

kababayan, siya ang 

nag-iisang babae sa 

kasaysayan ng 

Kabisayaan na namuno 
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ng mga mandirigma 

laban sa mga 

sundalong Espanyol at 

Amerikano. (Teresa 

Magbanua) 

 

 

 

Pangalawang Bahagi: Pagsulat ng Sanaysay 

 

Pumili ng isang lugar na itinuturing na bahagi ng Sagisag-Kultura ng Filipinas. Sumulat ng 

isang sanaysay gamit ang sumusunod na mga gabay:   

1. Ilarawan ang lugar batay sa dating kaalaman mo tungkol dito. 

2. Talakayin ang kabuluhan ng lugar na ito sa kasaysayan o lipunang Filipino.  

3. Mag-isip ng isa pang kahawig o kaugnay na lugar na malapit sa iyo—iyong matatagpuan 

naman sa iyong pamayanan o sa iyong rehiyon. Ilarawan ang lugar na ito.   

4. Talakayin din ang kabuluhan nito sa iyong pamayanan o rehiyon. 

5. Ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng lugar na ito.  

6. Talakayin din kung paano mapapanatiling nasa maayos na kalagayan ang lugar na ito at 

kung paano maipapasa ang kabuluhan nito sa mga susunod na henerasyon.  

 

 

Inihanda ni: 

 

Galileo S. Zafra 

3 Marso 2015 

 

 

APATNAPU’T ISANG TANONG / Dr. Michael Coroza 

 

 

 

01. Sino ang kinilala bilang isa sa 

pinakamahuhusay na arkitektong Filipino at 

unang pinagkalooban ng karangalang 

Pambansang Alagad ng Sining para sa 

Arkitektura noong 1973? 

 

 

 

Juan Nakpil 

 

02. Ano ang buong pamagat ng itinuturing na 

sagradong awit ng Katipunan na sinulat ni Julio 

Nakpil sa kahilingan ni Andres Bonifacio? 

 

 

 

Marangal na Dalit ng Katagalugan 

 

 

03. Sino ang itinuturing na “Ama ng Modernong 

Maikling Kuwentong Sebwano” na isinilang 

noong 2 Hunyo 1914? 

 

 

 

Marcel M. Navarra 
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04. Noong 1992, lumikha si J. Elizalde Navarro, 

Pambansang Alagad ng Sining para sa Sining 

Biswal, ng isang oleong abstrak na binubuo ng 

apat na panel at itinuturing na mahalagang 

halimbawa ng paggamit ng kulay na sagad ang 

igting at hitik sa mga hugis. Bahagi ngayon ng 

koleksiyon ng Prudential Bank, ano ang pamagat 

ng obrang ito? 

 

 

 

 

The Four Seasons 

 

05. Ang popular na nobelang Nena at Neneng ni 

Valeriano Hernandez Peña noong 1903 ay 

sinasabing tila alingawngaw ng isang naunang 

akda tungkol sa pagsusulatan ng magkapatid na 

babae. Sino ang awtor ng sinasabing naunang 

akda? 

 

 

 

Padre Modesto de Castro 

 

06. Si Jose Nepomuceno ang kinikilalang “Ama 

ng Pelikulang Filipino.” Siya ang gumawa ng 

unang silent film na Filipino, ang “Dalagang 

Bukid,” noong 1919 at ng unang pelikulang talkie 

sa Filipinas noong 1933. Ano ang pamagat ng 

nasabing unang talkie sa kasaysayan ng 

Pelikulang Filipino?  

 

 

 

 

Ang Punyal na Ginto 

 

07. “Olaging,” “Ulahing,” o “Ulahingan” ang 

tawag ng mga Arakan-Arumanen at Livunganen-

Arumanen sa kanilang epikong-bayan na sa 

pangkalahatan ay binubuo ng dalawang bahagi. 

Ano ang tawag sa dalawang bahaging ito?  

 

 

 

 

Kepuunpu-un at Sengedurug 

 

08. Sino ang pinunò ng Sulu na ang naging 

paglalakbay sa Beijing noong 1417 ay itinuturing 

na magandang katibayan ng matalik na ugnayan 

ng Filipinas at China bago pa man dumating ang 

mga taga-Kanluran?  

 

 

Padúka Batára  

 

09. Ito ay kasuotan sa ulo, karaniwang yari sa 

tela, na bukod sa may praktikal na silbi ay tanda 

rin ng karangalan ng nagsusuot. 

 

 

 

Pútong 

 

10. Ito ang maituturing na kauna-unahang tulay 

na nakabitin hindi lamang sa Filipinas kundi sa 

 

 

Puente Colgante o Puente de Claveria 
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buong Timog Silangang Asya. Itinayo ito noong 

1852. 

 

 

11. Sa aling distrito ng Lungsod Maynila 

matatagpuan ang Basilika Minor ng Itim na 

Nazareno? 

 

 

 

Quiapo 

 

12. Siya ang unang arsobispong Filipino ng 

Simbahang Katoliko.  

 

 

Gabriel M. Reyes 

 

13. Siya ang kauna-unahang tumanggap ng 

karangalang Pambansang Alagad ng Sining para 

sa Sayaw. 

 

 

Francisca Reyes Aquino 

 

14. Siya ang nagtatag ng The Bayanihan Dance 

Company of the Philippines at tanyag sa 

koreograpiya ng mga katutubong sayaw na 

iniangkop sa kontemporaneong manonood ng 

teatro.  

 

 

 

Lucresia Faustino Reyes-Urtula 

 

15. Sinong heneral ng Himagsikang Filipino ang 

kasamang naipatapon sa Guam ni Apolinario 

Mabini, hindi kailanman nanumpa ng katapatan 

sa mga Amerikano, at tumulong sa mga Hapon sa 

pamamahala ng Filipinas hanggang mamatay 

noong 31 Hulyo 1945? 

 

 

 

Artemio Ricarte 

 

16. Ano ang tawag sa grupong pangmusika na 

ang mga pangunahing instrumentong ginagamit 

ay bandurya, oktabina, gitara, at bajo de uñas? 

 

 

 

Rondalya 

 

 

 

17. Siya ang kinilalang “Ama ng Makabagong 

Maikling Kuwentong Tagalog” at awtor ng mga 

akdang “Greta Garbo,” “Aloha,” at “Ako ay 

Maryoong isang Ibon.” 

 

 

 

Deogracia A. Rosario 

 

18. Siya ang lider-Katipunero na nagtatag at 

naging pangulo ng Republikang Tagalog sa 

layuning ipagpatuloy ang pakikipagdigmaan 

laban sa mga Amerikano. 

 

 

 

Macario L. Sakay 
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19. Tradisyonal na panghuli ng isda sa mababaw 

na tubigan, hugis bangang binaligtad, binubuo ng 

nilálang piraso ng kawayan at pinagkabit-kabit 

nang pabilog sa pamamagitan ng yantok na 

pantali. 

 

 

 

Salakab 

 

20. Dahil sa kaniyang komposisyong “Lahing 

Kayumanggi” para sa isang bandang simponika 

noong 1961, napatampok ang taguri sa kaniya 

bilang malikhaing makabayan. 

 

 

 

Lucio D. San Pedro 

 

21. Siya ang bayani ng epikong bayan ng mga 

Subanon, hindi iniluwal ng kaniyang ina kundi 

nahulog sa buhok nito sa ikasiyam nitong 

pagsusuklay.  

 

 

 

Sandayo 

 

22. Anong nobela ni Lope K. Santos noong 1906 

ang napabantog sa pagkakaroon ng diwang 

sosyalista? 

 

 

 

Banaag at Sikat 

 

23. Ito ang mitikong ibon ng mga Mëranaw at 

bantog na likha at simbolo ng kanilang sining. 

 

 

Sarimanok 

 

24. Saan sa Filipinas matatagpuan ang kaisa-isang 

sementeryong nasa ilalim ng lupa at nasa ilalim 

ng simbahan? 

 

 

 

Nagcarlan, Laguna 

 

25. Ang Sierra Madre ang pinakamahabang hanay 

ng kabundukan sa Filipinas. Ilang kilometro ang 

haba nito? 

 

 

 

960 Kilometro 

 

26. Sa Bulacan, isang sining ito ng pagkayas at 

pagpapalamuti sa kawayan upang maging isang 

arko na ipinahihiyas sa pintuan ng bakuran o 

tahanan bilang pambatì sa panauhin.  

 

 

 

Singkaban 

 

27. Kontrobersiyal na manunulat, peryodista, at 

naging senador, siya ang kinikilalang “Ama ng 

Wika at Panitikang Sebwano.” 

 

 

 

Vicente Yap Sotto 
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28. Salitang Latin ito na tumutukoy sa 

pinakamababang palapag ng koliseo ng mga 

Romano, dito itinatambak ang mga talunan o 

namatay na gladyador. 

 

 

 

Spoliarium 

 

29. Siya ang kinikilalang unang bayani ng 

Maynila dahil sa pagtatanggol ng kaniyang 

kaharian sa mga mananakop na Espanyol. 

 

 

 

Raja Sulayman 

 

30. Tinatawag na torsi ng mga Ilokano, isang laro  

ito ng pakikipagbunô sa pamamagitan ng 

pagkakawit ng daliri ng magkalaban.  

 

 

 

Sumping 

 

31. Ang tagabúlag ay agimat o kapangyarihang 

pinaniniwalaang nagbibigay ng kapangyarihan sa 

nagsusuot upang hindi makita. Sa kasaysayan, 

pinaniniwalaang isa siya sa mga pinaniniwalaang 

gumamit ng tagabulag sa paglahok sa rebolusyon 

bago pa siya magtatag ng isang simbahan. 

 

 

 

 

Gregorio Aglipay 

 

32. Gawa sa giniling na utaw (soya) na 

pinakukuluan hanggang sa lumapot at mabuong 

parang gulaman, at karaniwang hinahaluan ng 

arnibal at sago. Ipinakilála ng mga Tsino sa 

Filipinas ang matamis na pagkaing-inuming ito. 

 

 

 

Taho 

 

33. Ito ang sining ng paglikha ng mga pigurin 

mula sa dinurog na papel. Ang sining-bayan na 

ito ay popular na gawain ng komunidad sa Paete, 

Laguna. 

 

 

 

Taka 

 

34. Isang tao na may tungkuling ibalita sa madla 

ang anumang mahalagang pangyayari sa 

sinaunang lipunan ng Filipinas.  

 

 

 

Umalohokan 

 

35. Sa kasaysayan, isang panahon ito ng 

kaguluhang sibil sa Filipinas bunga ng walang 

humpay at malalaking rali’t demontrasyon sa 

pangunguna ng mga aktibistang estudyante at 

naging napakaigting mula Enero hanggang Marso 

ng 1970.  

 

 

Unang Sigwa 
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36. Ito ang pinakaunang pederasyon ng mga 

unyon ng manggagawa sa Filipinas, itinatag 

noong 2 Pebrero 1902 sa Teatro Variedades, 

Sampaloc, Maynila.  

 

 

 

Union Obrero Democratica (UOD) 

 

37. Sa karaniwang paliwanag, isang kalagayan ito 

ng pagsakit ng tiyan na pinaniniwalaang hatid ng 

isang táong bumati sa kapuwa lalo na sa isang 

sanggol. Tinatawag ding batì o bális sa Bikol. 

 

 

 

Usog 

 

38. Isang sinaunang hálagáhang Filipino at 

tumutukoy sa taimtim na pagpapahalaga ng isang 

tao sa kaniyang tinanggap na tulong o pabor mula 

sa iba.  

 

 

 

Utang-na-loób 

 

39. Isang kasuotang tumatakip sa ulo at likurang 

bahagi ng katawan upang makanlungan laban sa 

matinding init ng araw. Isinusuot ito ng 

kababaihang Ivatan kapag nagtatrabaho sa mga 

halamanan sa mabatong burol ng Batanes. 

 

 

 

Vakúl 

 

40. Bantog ito bilang unang sasakyang-dagat na 

nakaikot sa mundo. Isa ito sa limang barko na 

ginamit ni Fernando Magallanes (Ferdinand 

Magellan sa Ingles) sa kaniyang ekspedisyon para 

sa Espanya at para tumuklas ng bagong lupain at 

bagong daan sa paglalakbay papuntang Silangan.  

 

 

 

 

Victoria 

 

41. Sagutin nang pasanaysay: Ibigay ang 

depenisyon ng nasyonalismo at ipaliwanag kung 

paano ito nagsimula at lumaganap sa Filipinas. 

Limitahan sa lima hanggang sampung 

pangungusap ang sagot. 

 

 

Ang nasyónalismo ay isang sistema ng 

paniniwala o ideolohiyang politikal ng 

pagiging makabansa, ng katapatan sa 

interes ng bansa, ng identipikasyon nang 

may pagmamalaki sa kultura at tradisyon 

ng bansa, at ng paglulunggating matamo 

ang pambansang pagsulong. 

Pinaniniwalaang ang nasyonalismo ay 

isang pangyayaring kamakailan lamang 

naganap at nangangailangan ng mga 

kondisyong estruktural ng mga 

modernong lipunan. Ang mga 

pambansang watawat, pambansang awit, 

at iba pang simbolo ng mga 
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pagkakakilanlang pambansa ay 

itinuturing na mahalagang sagisag ng 

pagkakabuklod-buklod. 

 

Ang nasyonalismo sa Filipinas ay 

nagsimula noong siglo 19, resulta ng 

mahigit tatlong siglo ng kolonyalismong 

Espanyol. Sa pangkat ng mga creoles 

nagsimula ang binhi ng kamalayang 

pambansa na pagkaraan ay pauunlarin at 

paiigtingin ng mga ilustrado at 

isasakatuparan naman ng mga Indio. 

Sinasabing bunga ito ng mahahalagang 

salik, tulad ng sekularisasyon ng mga 

simbahan, pagbabagong pang-

ekonomiya, at pagkabuo ng isang uring 

edukado.  

 

Pinakabantog si Padre Pedro Pelaez sa 

mga paring Filipino na ipinaglaban ang 

sekularisasyon ng mga simbahan sa 

Filipinas o ang pagbibigay ng karapatan 

sa mga katutubo na mangasiwa at 

magpatakbo ng simbahan. Nang 

mamatay siyá sa lindol noong 1863, 

ipinagpatuloy ni Padre Jose Burgos ang 

adhikang sekularisasyon. Pinaghinalaan 

siyáng pasimuno ng pag-aalsa sa Cavite 

noong 1872 at binitay kasáma sina 

Mariano Gomez at Jacinto Zamora 

noong Pebrero 1872. 

 

Sa ekonomiya, unti-unting huminà ang 

Kalakalang Galeon ng Maynila at ng 

Acapulco, Mexico noong siglo 18. Nang 

magbukás ang Kanal Suez noong 

Nobyembre 1869, napadalî ang 

kalakalan ng Filipinas at Espanya. 

Binuksan din ang ilang daungan sa 

Pangasinan, Iloilo, Zamboanga, Cebu, 

Legazpi, at Tacloban. Nagbunsod ang 

inter-aksiyon na ito ng mabilisan at 

malawakang paglaganap ng mga 

kaisipang liberal mula Europa tungong 

Filipinas. Sa pamamagitan ng pinabilis 

na paglalakbay sa dagat, nagkaroon ng 

pagkakataon ang mga Filipino na 

makapag-aral sa Europa kung kayâ 

nasimsim nilá ang kaisipang liberal mula 
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sa Panahon ng Kaliwanagan (Age of 

Enlightenment) at Rebolusyong Pranses. 

Sa pamamagitan ng panulat nina 

Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez 

Jaena, at Jose Rizal at iba pang ilustrado 

ay napaigting ng Kilusang Propaganda 

ang nasyonalismo sa loob at labas ng 

Filipinas. Itinaas naman ng mga tulad 

nina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto 

ang pag-ibig sa bayan tungo sa 

Himagsikan para sa kalayaan ng 

Filipinas. 
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Si Galileo S. Zafra ay matinik na istoryador ng panitikan, kritiko, sanaysayista, at tagasalin, 

at siyang utak sa pagsusulong ngUP Sentro ng Wikang Filipino na nakabase ngayon 

sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Isinilang siya noong 15 Oktubre 1968 sa Lungsod 

Manila. 

May doktorado si Zafra sa Panitikang Filipinas. Naging ganap na propesor siya sa 

Unibersidad ng Pilipinas, at nagtuturo sa ilalim ng Departamento ng Filipino at Panitikang 

Filipino. Nakamit niya ang titulong summa cum laude sa naturang departamento nang 

magtapos siya roon noong nasa kolehiyo. Kabilang sa kaniyang mga natamong gawad at 

parangal ang “Pinakamahusay na Nailathalang Pananaliksik” at “Gintong Aklat Award” para 

sa Balagtasan: Kasaysayan at Antolohiya; UP Gawad Tsanselor, National Book Award 

mula sa Manila Critics Circle, gayundin ang iba pang grant mula sa mga prestihiyong 

organisasyon. 

 

Michael M. Coroza received his B.A. in Philosophy from the University of Santo Tomas, 

M.A. in Literature from the Ateneo de Manila University, and  Ph.D. in Filipino from the 

University of the Philippines Diliman. He is an Associate Professor in Filipino Literature, 

Creative Writing, and Literary Translation at the Department of Filipino, School of 

Humanities, Ateneo de Manila University where he holds the Rev. Fr. Horacio de la Costa 

Endowed Professorial Chair for History and Humanities. A multi-awarded poet, essayist, and 

literary translator, he received the Southeast Asian Writers (S.E.A.WRITE) Award from the 

Royalty of Thailand in 2007 and the Ani ng Dangal Award from the National Commission 

for Culture and the Arts (NCCA) in 2009. He is currently the Secretary General of the Unyon 

ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) and the OIC-President of the Filipinas Institute of 

Translation (FIT). He was admitted as an Associate at the Nida School for Translation 

Studies 2014 held at the Fondazione Universitaria San Pellegrino in Misano Adriatico, Italy. 

Together with premier poets Teo T. Antonio and Victor Emmanuel D. Nadera Jr., he has 

performed the Balagtasan, traditional poetic joust in significant occasions in the Philippines 

and in cities abroad like Singapore, Honolulu, Hawaii, San Francisco, California, and New 

York City. He represented the Philippines in Reaching the World 2013 Conference of the 

Asia-Pacific Writers & Translators Association (Bangkok, Thailand, 2013), 2nd Korea-

ASEAN Poets Literature Festival (Pekanbaru, Indonesia, 2011), and the 10th Kuala Lumpur 

World Poetry Reading (Malaysia, 2004). Since 2006, he has been the producer and host 

of Harana ng Puso,  a radio musical show that features kundiman, balitaw, danza, and other 

traditional and classic Philippine songs, which airs nationwide over DWBR 104.3 FM, DZRB 

738 KHZ, and DZRM 1238 KHZ every Sunday, 8:00 – 10:00 PM. 

 

 

 

 

 

 

http://fil.wikipilipinas.org/index.php/UP_Sentro_ng_Wikang_Filipino
http://fil.wikipilipinas.org/index.php/Unibersidad_ng_Pilipinas
http://fil.wikipilipinas.org/index.php?title=Manila_Critics_Circle&action=edit&redlink=1
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DIWANG PROJECT STAFF ASSIGNMENTS  

 

 Simultaneous Examination  is on August 5, 2015 - 8:00am-10:00am 

LUZON: REGIONS DEPED 

COORDINATOR 

PCEP 

COORDINATOR 

CAR Cordillera Jeanie Claire 

Piggangay 

Belle Tolete 

Region 1 La Union Rica Perez Richard Eusebio 

Region 2 Tuguegarao Denis Agbayani Jenn Bautista 

Region 3 Pampanga Engelbert Agunday Clement Maaliao 

Region 4a Laguna Fe Enguero Armie Laudencia 

Region 4b Palawan Arlene dela Vega Alpha Ruiz 

Region 5 Legazpi Francisco Bulalacao Glenn De Jesus 

NCR Quezon City Emmanuel Maninang Agnes Villareal / Jonna 

Requiestas 

 

 Simultaneous Examination  is on August 19, 2015 - 8:00am-10:00am 

VISAYAN REGIONS DEPED 

COORDINATOR 

PCEP 

COORDINATOR 

Region 6 Iloilo Julieta Braga Orlan Magno 

Region 7 Cebu Luz Jandayan Alpha Ruiz 

Region 8 Tacloban Joy Bihag Jenn Bautista 

 

 Simultaneous Examination  is on September 2, 2015 - 8:00am-10:00am 

MINDANAO REGIONS DEPED 

COORDINATOR 

PCEP 

COORDINATOR 

Region 9 Zamboanga Mario Romarate Richard Eusebio 

Region 10 Cagayan De Oro Elesio Maribao Clement Maaliao 

Region 11 Davao Jeselyn dela Cuesta Rene Napenas 

Region 12 Koronadal Gerardo Magno Alpha Ruiz 

Region 13 Butuan Angelita Kuizon Sonny Cristobal 

ARMM Cotabato City Bernardo Libetario Jenn Bautista 
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(basahin sa lahat ng Opening ng 3rd Diwang Competition)  

 

MENSAHE MULA SA DIRECTOR NG NCCA-PCEP 

GINOONG JOSEPH “SONNY” CRISTOBAL 

 

MAGANDANG UMAGA PO SA INYONG LAHAT  

Espesyal na pagbati po mula sa NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE 

ARTS,  

sa ating Butihing Regional Director ________________ 

Sa atin pong Diwang Regional Coordinator _____________________________ 

At sa inyong lahat na naririto ngayon, upang saksihan ang ika-3 DIWANG: SAGISAG 

KULTURA NG FILIPINAS Competition 

 

Ang DIWANG: SAGISAG KULTURA NG FILIPINAS Competition ay proyekto po ng 

NCCA Sub-commission on Cultural Dissemination at ng Philippine Cultural Education sa 

pakikipagtulungan ng Department of Education. 

 

Layunin  ng proyektong ito na 

1. Maipakilala sa maraming guro at mag-aaral ang sagisag kulturang Filipino sa 

pamamagitan ng paligsahan sa pagsusulit; 

2. Maipalaganap ang pagtuturo sagisag kulturang Filipino sa pamamagitan ng 

paligsahan na tatahakin ang mga larang Filipino, English, Math, Science, Social Studies, 

Values Education, Arts/Music, TLE at PE/Health; 

3. Maisangkot ang mas maraming bilang ng magaaral sa buong kapuluan sa  isang 

pagsusulit; at 

4. Makalahok sa pagsusulit ang mga mag-aaral sa pribado at pampublokong paaralan. 

 

Sa taong ito nais siguraduhin ng pamunuan na mas maraming mag-aaral ang magiging bahagi 

ng kaalamang pinamamarali ng NCCA PCEP tungkol sa mga Sagisag Kultura ng Filipinas. 

Kaya sa pagkakataong ito, mayroon tayong pagsusulit o isang eksaminasyong gagawin bilang  

istratehiya upang masala natin ang pinakamahusay na bata sa boong rehiyon sa araling 

Sagisag Kultura.  

 

Ang proyektong ito ay laan para lamang sa High School Grade 7-8 mula sa Pampubliko at 

Pribadong paaralan. Lalamanin ng mga eksaminasyon ang 2,000 Sagisag Kulturang Filipino 

na inilabas ng NCCA-PCEP. 

 

Ang mga sagisag kulturang ito ay kailangang mabatid ng mga batang Filipino, dahil ito ang 

panukatan ng kanilang kultura o identity, na gagabay sa kanilang katauhan upang magkaroon 

ng mataas na pagkilala sa kanyang sarili at sa sariling lahi.  
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Naniniwala po kami, na ang batang proud sa kanyang lahi at kultura ay magkakaroon ng 

kaunlaran. Aabutin niya ang pinakamatayog na pangarap para sa kanyang bayan, lahi at 

bansa, at aakayin niya ang kaanyang mamamayan sa kaunlaran. 

 

Kaya, hinihimok po ng NCCA ang lahat ng guro at mga mag-aaral na gamitin po ninyo 

bilang mga aralin o material sa inyong mga pagtuturo at pag-aaral ang ating mga sagisag 

kultura at wikang Filipino upang maging establisadong simbulo ng Filipino ang ating mga 

sagisag kultura at maging wika ng intelektuwal ang wikang Filipino. 

 

Inaasahan po namin na makaambag ang Examination na ito upang mabigyang tuon ang 

cultural education sa ating mga paaralan at komunidad. 

 

Sa umagang ito ay gagawin ninyong ang paper examination. Ang mga susuri sa mga 

examination papers ninyo ay ang mga experts mula sa NCCA-PCEP.  

 

Ang sino mang manguna sa rehiyon ay otomatikong dadalin sa Maynila kasama ng kanyang 

coach upang lumaban sa National Kwiz Competition sa September 30, 2015.   Ang mga 

nangunang bata sa rehiyon ay padadalan ng notipikasyon sa pamamagitan ng Memorandum 

na ipapadaan sa Regional Office ng Department of Education mula September 14 hanggang 

September 17, 2015. Kaya huwag po kayong tatawag sa amin, kami ang tatawag sa inyo. 

 

Ang 17-nanguna sa examination mula sa 17-rehiyon mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, 

kasama ng kanilang Teacher-Coaches ay pagkakaloban ng pamasahe,  tulugan at pagkain sa 

Maynila sa nasasaad na schedule: 

 

September 28 (Lunes) 2015   Travel Time   

September 29 (Marte)   Rehearsal    

September 30 (Miyerkoles)  Quiz Contest at Awarding 

October 1 (Webes)   Travel back  

 

Makatatanggap ng   

P50,000 ang Unang Gantimpala 

P30,000 ang Ikalawang Pwesto 

P20,000 ang Ikatlong Pwesto 

P10,000 Konsulasyon ang 14 pang kalahok sa Finals  

• May tropeo at sertipiko ang mga bata sa unang tatlo 

• At sertipiko para sa winning-coaches  

• At mayroon din sertipiko ang 14 pang kalahok na estudyante at coaches  

• Ang 17-Regional Participants at Teacher-Coaches ay pagkakaloban ng pamasahe,  

tulugan at pagkain sa Maynila 

 

Sa kaalamang ito, pauna na po ang aming pagbati. Mabuhay at magandang araw sa lahat. 
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LUZON: Simultaneous Examination is on August 5, 2015 

 

 

Figure 1  CAR, Cordillera  NEAP CAR, Wangal La Trinidad   
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Figure 2  La Union Relc San Vicente, City of La Union 
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Figure 2  Region 2, Tuguegarao  DepEd Regional Office Conference Hall  
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Figure 3  Region 3, Pampanga DepEd Regional Office III 
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Figure 4  Region 4A, Laguna  Alonte Sports Arena, Barangay Zapote Binan  
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Figure 5  Region 4B, Palawan  Palawan National School 
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Figure 6  Region 5, Legazpi  DepEd Relc 
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Figure 7  NCR, Quezon City  Geronimo ES, Sampaloc Manila 
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VISAYAS  Simultaneous Examination is on August 19, 2015 

 

 
Figure 8  Region 6, Iloilo  
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Figure 9  Region 7, Cebu  
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Figure 10  Region 8, Tacloban      
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MINDANAO   Simultaneous Examination is on September 2, 2015 

 

 

Figure 11 Region 9, Zamboanga   
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Figure 12 Region 10, Cagayan De Oro  
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Figure 13 Region 11, Davao   
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Figure 14 Region 12, Koronadal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 | P a g e  

 



219 | P a g e  

 



220 | P a g e  

 



221 | P a g e  

 



222 | P a g e  

 



223 | P a g e  

 



224 | P a g e  

 

 



225 | P a g e  

 

 

 

 



226 | P a g e  

 

 

 



227 | P a g e  

 

 

Figure 15 Region 13, Butuan  
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Figure 16 ARMM, Cotabato City  
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