III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach
ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki

Do klas dwujęzycznych,
czyli b (biotechnologiczna) i d (lingwistyczna)
obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.
Wnioski o przyjęcie do tych klas należy składać w terminie
od 7 maja 2018 r. do 18 maja 2018 r. do godz. 15.00.
Jest to krótszy termin składania wniosków, niż do innych
oddziałów, ze względu na obowiązkowy sprawdzian kompetencji
językowych.

Sprawdzian odbędzie się
28 maja 2018 r. od godz. 9.00.
Sprawdzian składa się z dwóch części:
9.00-10.00 - Test pisemny
Test pisemny zostanie przygotowany na podstawie podstawy programowej
dla poziomu gimnazjum.
od 10.00 – Prezentacja wybranego tematu w języku angielskim
***
Kandydat wybiera jeden temat (z listy opublikowanej przez szkołę), na
który chciałby z komisją porozmawiać. Temat należy wybrać wcześniej
i przygotować się do rozmowy. Nauczyciele poproszą o wskazanie
wybranego tematu. Rozmowa będzie się toczyć na temat wskazany
i przygotowany wcześniej przez kandydata :) Lista jest na tyle długa, że
każdy z kandydatów znajdzie coś ciekawego dla siebie. Czas rozmowy to
około 15 minut :)
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Lista tematów do wyboru dla kandydatów:
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Describe your family. Who is your favourite relative and why?
Describe your best friend.
How do you spend your free time? Do you prefer indoor or outdoor free time activities?
Do you have a healthy lifestyle? Why? Why not? What would you like to change in it?
Where would you like to travel if you had a lot of money?
Is it good or bad to have a pet? Why?
Your favourite food or meal. Do you like eating out?
Do you agree that music helps people in life?
Which English speaking country would you like to visit most? Why?
What’s your dream house or flat?
Would you prefer to live in the city or in the countryside?
What job would you most like to have in the future? Why?
What sports do you enjoy playing? Why? What sport would you like to try?
Why is it important to protect the environment? What do you do to be eco-friendly?
What’s your favourite season of the year? What’s so special about it?
Your favourite school subjects. Describe your favourite teacher.
Describe a perfect day at school.
How did you celebrate your last birthday? Which is better-to give or receive presents? Why?
Do you like cooking? What can you prepare?
Do you prefer summer holidays to winter holidays? Give reasons.
What kind of films do you like? Describe your favourite film or a film you’ve seen recently.
What kind of books do you like reading? Your favourite book or writer.
Are you interested in fashion? Is it important to have trendy clothes? Why?
Describe your best journey.
Which British or American traditions are popular in Poland?
Why is it important to learn foreign languages? Give reasons.
Why do young people use the Internet? Is the Internet important in your life?
Do you like shopping? How do you spend your pocket money?
Do you watch TV? Your favourite TV programmes.
Describe a famous person you admire. Would you like to be famous?
Travelling broadens the mind. Do you agree?
Describe your house or flat. What would you like to change in it?
Some young people are addicted to the Internet? Is it dangerous? Why do you think so?
What free time activities are the most popular among young people nowadays? Why?
Which place(s) in Poland would you recommend to a foreign visitor? Why?
Describe your home town. What do you like and dislike about it?
Would you like to visit London or New York? Why?
Your favourite holidays or celebration. How do you celebrate it?
Which scientific discovery or invention is the most important? Why?
Do you think you can live without a mobile phone? Why?

***
Każda część sprawdzianu jest oceniana oddzielnie. Obie części są
równoważne. Z każdej można uzyskać pozytywny wynik (1) lub nie (0).
Kandydat może uzyskać wynik pozytywny za obie części (1+1) lub za
jedną część (1). Aby zaliczyć cały sprawdzian należy zdać co najmniej
jedną część egzaminu.
***
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu kompetencji językowych
30.05.2018 r. o godz. 12:00
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