LIGA ZADANIOWA - KRASINIAK 2016
Gimnazjalisto!
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę, inwencję oraz umiejętność współpracy z innymi?
Chcesz, reprezentując swoje gimnazjum, zmierzyć się w rywalizacji z najlepszymi?
Chcesz doskonalić umiejętności przydatne na egzaminie gimnazjalnym i kolejnych etapach
edukacji?
Chcesz zdobyć dodatkowe punkty w rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej?
Jeśli tak, znajdź w Twojej szkole grupę kolegów o podobnych zainteresowaniach i we
współpracy z nauczycielami oraz dyrekcją swojej szkoły stwórz jej REPREZENTACJĘ, która
weźmie udział w I edycji LIGI ZADANIOWEJ – KRASINIAK 2016!
Projekt przeznaczony jest dla uczniów trzecich klas ciechanowskich gimnazjów1. Każda
szkoła wystawia po jednym 5-osobowym zespole w trzech kategoriach:
 język angielski
 język polski
 matematyka
Przewidujemy, że odbędą się trzy tury zawodów w każdej kategorii – w rytmie miesięcznym
(marzec-kwiecień-maj). Na każde ze spotkań będą składały się trzy moduły:
 warsztaty pod kierunkiem nauczycieli
 rywalizacja – zadania grupowe oraz indywidualne
 prezentacja i ocena wykonanych zadań – według oddzielnego dla każdej kategorii
regulaminu.
Po trzech turach zawodów zostaną wyłonione drużyny zwycięskie (laureaci oraz finaliści) w
poszczególnych kategoriach. Szkoła, która zwycięży w punktacji łącznej, otrzyma tytuł
Gimnazjum Mistrzów.
Proponowane terminy oraz zakres tematyczny Ligi Zadaniowej:
14 marca I etap Ligi Anglistycznej (godz. 13.30)
15 marca I etap Ligi Polonistycznej (godz. 13.30)
16 marca I etap Ligi Matematycznej (godz. 13.30)
11 kwietnia II etap Ligi Anglistycznej (godz. 13.30)
12 kwietnia II etap Ligi Polonistycznej (godz. 13.30)
13 kwietnia II etap Ligi Matematycznej (godz. 13.30)
16 maja III etap Ligi Anglistycznej (godz. 13.30)
17 maja III etap Ligi Polonistycznej (godz. 13.30)
18 maja III etap Ligi Matematycznej (godz. 13.30)
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Inicjatywa ma charakter pilotażowy, w przyszłości być może obejmie także szkoły spoza terenu miasta.
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LIGA ZADANIOWA – JĘZYK ANGIELSKI
zakres tematyczny
1. Temat: Podróżowanie i turystyka/funkcje językowe: sugerowanie, rekomendowanie
Zadanie: uczestnicy wykonują folder lub plakat turystyczny.
2. Temat: ‘Make friends with grammar’ - z gramatyką za pan brat (ciekawostki i
osobliwości gramatyczne)
Zadanie: Uczestnicy rozwiązują quiz gramatyczny.
3. Temat: Ciekawostki językowe typu ‘fałszywi przyjaciele’, wyrazy często błędnie
używane, wyrazy o kilku znaczeniach, łamańce językowe itp.
Zadanie: ‘Why is it worth learning English?’ – scenki rodzajowe.
LIGA ZADANIOWA – JĘZYK POLSKI
zakres tematyczny
Celem ligi polonistycznej jest rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów poprzez
stosowanie metod aktywizujących, m.in.: kolażu, mapy myśli, inscenizacji. Preferowane będą
formy pracy w grupach (parach), służące twórczym poszukiwaniom rozwiązań danego
problemu.
1. Jak czytać teksty kultury?
Korespondencja sztuk, klucze interpretacyjne, budowanie kontekstów, poszukiwanie
„miejsc wspólnych”. Wykorzystanie różnych tekstów kultury jako argumentów w
dyskusji i w rozprawkach.
2. Interpretacja poezji nie jest trudna, czyli co poeta miał na myśli.
Czy istnieje „jedynie słuszna” interpretacja? Czy wszystkie interpretacje są tak samo
uprawnione? Kto mówi – poeta czy podmiot liryczny? Jak odczytać główną myśl
tekstu i co począć ze środkami stylistycznymi?
3. Kapryśna fleksja, zdumiewająca składnia, płatająca figle frazeologia, czyli pułapki
współczesnej polszczyzny.
LIGA ZADANIOWA – MATEMATYKA
zakres tematyczny
1. Liczby naturalne, w tym podzielność liczb, potęgi i pierwiastki.
2. Wyrażenia algebraiczne, równania, nierówności, zadania tekstowe.
3. Geometria płaszczyzny i przestrzenna.
Przed kolejnymi spotkaniami uczniowie otrzymają zadania przygotowawcze.
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