Zapraszamy uczniów gimnazjów do wzięcia udziału w
KONKURSIE GRAMATYCZNO-LEKSYKALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
p.t.: 'WHEN IN ROME DO AS THE ROMANS DO'
Konkurs ten, przygotowany w oparciu o zasady egzaminu gimnazjalnego, pozwoli Państwu jako nauczycielom
jak i samym uczniom zweryfikować posiadaną wiedzę z gramatyki i słownictwa z języka angielskiego, jak
również będzie z pewnością przydatnym powtórzeniem przed egzaminem gimnazjalnym.
Konkurs odbędzie się dnia 15. marca 2017r. o godzinie 10.00 w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym
w Lubinie.
REGULAMIN UCZESTNICTWA.
Konkurs adresowany do uczniów wszystkich klas szkół gimnazjalnych.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Każda szkoła reprezentowana jest przez dwuosobową drużynę.
Konkurs sprawdza następujące umiejętności: konstrukcje gramatyczne, umiejętność rozumienia krótkiego
tekstu czytanego, poprawność reagowania językowego, znajomość funkcji językowych oraz znajomość
struktur leksykalno-gramatycznych.
5. W konkursie uczestnicy nie wykonują zadań ze słuchania, pisania i mówienia – listening, writing,
speaking.
6. Każda grupa dostaje ponumerowane koperty z zestawami pytań/zadań i czasem ich wykonania.
7. Każda grupa wybiera kapitana, który po naradzie - od dwóch do pięciu minut (zależy od długości
zadania) udziela odpowiedzi i ma decydujący głos.
8. Każda drużyna odpowiada tylko jeden raz, nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
9. Za każdą poprawną odpowiedź przydzielany jest punkt (jeśli na przykład zadanie składa się z pięciu zdań
do uzupełnienia, każde zdanie jest punktowane).
10. Wygrywa ta drużyna, która po zsumowaniu punktów ze wszystkich zadań zdobędzie ich największą ilość.
11. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu (przed konkursem).
12. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
w Lubinie lub na adres mailowy: olimpiadamek@gmail.com. do dnia 6. marca 2017r.
13. Wszelkie pytanie prosimy kierować na powyższy adres mailowy lub telefon 781 92 88 93.
14. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
15. Członkowie drużyn, które zajmą pierwsze trzy miejsca, otrzymają nagrody rzeczowe.
16. Zakres tematyczny:
1.
2.
3.
4.

GRAMATYKA
 zgodnie z programem nauczania dla szkół gimnazjalnych
LEKSYKA














człowiek
dom
życie rodzinne i towarzyskie
szkoła
praca
żywienie
zakupy i usługi
podróżowanie i turystyka
kultura
sport
zdrowie
nauka i technika
świat przyrody

