XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
☻ Konkurs przeznaczony jest dla uczniów tarnowskich liceów ogólnokształcących (za wyjątkiem podwójnych
laureatów wcześniejszych edycji Konkursu).

☻ Konkurs przebiegał będzie w trzech etapach:

Etap pierwszy
Etap drugi
Etap trzeci

– GRUDZIEŃ 2017
– LUTY 2018
– KWIECIEŃ 2018

☻ Poziom języka angielskiego: średnio zaawansowany oraz zaawansowany. Konkurs składał się będzie
z części językowej oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych.
☻ W pierwszym i drugim etapie oprócz części językowej będą pytania dotyczące historii, kultury, geografii
i realioznawstwa Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W etapie trzecim pojawią się również
pytania z zakresu historii literatury angielskiej i amerykańskiej.
Przykładowe lektury:
 D. McDowall Britain in Close-up wydawnictwo Longman
 P. Harvey, R. Jones Britain Explored wydawnictwo Longman
 D. McDowell An Illustrated History of Britain wydawnictwo Longman
 E. Fiedler, R. Jansen, M. Norman America in Close-up wydawnictwo Longrnan
 F. Smoliński Celebrate! Holidays in the USA
 R. Falk Spotlight on the USA wydawnictwo Oxford University Press
 B. O'Callaghan An Illustrated History of the USA wydawnictwo Longman
 J. Crowther Oxford Guide to British and American Culture
 Longman Dictionary of English Language and Culture
Uczniowie mogą przygotowywać się z innych dostępnych źródeł.

☻ Pierwszy i drugi etap przeprowadzony będzie w poszczególnych szkołach (pytania do skopiowania oraz
punktacja przesłana zostanie Koordynatorom w odpowiednim terminie – na ok. tydzień przed planowanym
etapem). Prosimy Koordynatorów o przesłanie wszystkich poprawionych prac swoich uczniów do
Organizatora, który po weryfikacji punktacji odeśle imienną listę uczniów zakwalifikowanych do
następnego etapu.
☻ Do trzeciego etapu Konkursu przechodzi 15 uczniów z największą ilością punktów zdobytą w etapie
drugim. Finał Konkursu przeprowadzony zostanie w budynku II Liceum Ogólnokształcącego (ZSO Nr 2)
w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 16, gdzie jury złożone z Koordynatorów szkół i Organizatorów wyłoni
trzech pierwszych miejsc, którzy otrzymają cenne nagrody m.in. książkowe i artykuły szkolne.
☻ W przypadku tej samej ilości punktów uzyskanej przez uczestników – o kolejności miejsc decyduje ilość
punktów uzyskana z części kulturowej testu.
☻ Zainteresowane szkoły zgłaszają chęć udziału w Konkursie na adres mailowy : mirabielecka@wp.pl do
dnia 30 listopada 2017. Prosimy także o podanie nazwiska koordynatora/osoby odpowiedzialnej za
przebieg konkursu w danej szkole.
☻ Prosimy o przesłanie poprawionych prac uczestników w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od terminu
I etapu do Organizatora na adres: II Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 16, 33-100 Tarnów –
mgr Mirosława Bielecka lub mgr Anna Kumor-Wrona. Obiecujemy atrakcyjne nagrody.
W przypadku pytań lub ewentualnych opóźnień w otrzymaniu konkursowych testów
prosimy o kontakt na numer telefonu ZSO Nr 2 (014) 655 88 95.

