Założenia i cel Konkursu
- propagowanie nauki języka
angielskiego;
- zachęcanie do czytania i
zapoznania się z literaturą
anglojęzyczną;
- zgłębianie wiedzy z zakresu
historii, geografii Wielkiej
Brytanii i Ameryki Północnej;
- zaznajomienie się ze
zwyczajami, obyczajami
obywateli Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Ameryki Północnej oraz
Australii;
- promocja szkół biorących udział
w konkursie;
- okazja dla nauczycieli do
dyskusji i wymiany doświadczeń
w ramach warsztatów
metodycznych;

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

’There is no elevator to
success. You have to
take the stairs.’
Author unknown
Wzór formularza
zgłoszeniowego:
1 Nazwa i adres szkoły
2. E-mail
2 Ilość uczniów
3 Imię i nazwisko opiekuna

Mini
Olimpiada
XIV Edycja
Konkursu sprawdzającego
znajomość
języka angielskiego
i
wiedzę o krajach
anglojęzycznych

Organizator:

VI LO im J. Słowackiego
w Kielcach

Honorowy Patronat
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Dyrektorzy
oraz
Nauczyciele Języka Angielskiego
Już po raz czternasty VI LO ma
zaszczyt zaprosić Państwa i uczniów
Waszych szkół do wzięcia udziału w
MINI OLIMPIADZIE sprawdzającej
znajomość języka angielskiego
i wiedzę o krajach anglojęzycznych.
Konkurs
odbędzie
się
dwuetapowo:
1) część pisemna 12.03.2018r dla
wszystkich uczestników.
2) część ustna 26.03.2018r
dla
5
osób,
które
otrzymały
najwyższą ilość punktów po części
pisemnej.
Dla laureatów
MINI OLIMPIADY przewidziane są
dyplomy i atrakcyjne nagrody.
Zgłoszenia będą przyjmowane do
05.03.2018r pocztą elektroniczną
na adresy:
Dorota Ucig
(dorau66@interia.pl)
Michał Komodołowicz
(mkomodolowicz@gmail.com)

W zgłoszeniu należy podać nazwę
i adres placówki, e-mail, ilość
uczniów oraz
imię
i nazwisko
opiekuna/opiekunów.
Z powodu ograniczeń lokalowych ilość
uczniów z jednej szkoły została
ograniczona do 10.

Regulamin Mini Olimpiady
I Konkurs przeznaczony jest
uczniów szkół gimnazjalnych.

dla

II Zawody mają charakter
dwustopniowy:
1) test pisemny trwający 1 godzinę
zegarową, odbędzie się
12.03.2018r o godz. 9.00
w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
przy ulicy Gagarina 5 i będzie
składał się z 2 części:
a. leksykalno-gramatycznej
b. kulturowej
Poziom językowy testu wg Common
European Framework od B2 do C1.
Czas na napisanie arkusza to
maksymalnie 60 minut.

2) test ustny przeznaczony dla 5
najlepszych
osób
będzie
miał
miejsce 26.03.2018r o godz. 10.00,
także w budynku
VI LO im. J.Słowackiego
w Kielcach.
Uczestnicy
testu
ustnego
odpowiadają na 3 pytania
z zakresu kultury Wielkiej Brytanii
i Stanów Zjednoczonych.
Zagadnienia
na
część
ustną,
bibliografię oraz przykładowy test
pisemny można znaleźć na oficjalnej
stronie Szkoły pod adresem:

http://slowacki.kielce.eu/
zakładka strefa gimnazjalisty.
III Wyniki po części pisemnej oraz
informacja
o
dopuszczeniu
uczestników
do
części
ustnej
zostaną przesłane do szkół e-mailem
do dnia 19.03.2018r .
Finał
Konkursu
i
ogłoszenie
zwycięzców odbędzie się w dniu
eliminacji ustnych.

