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OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KRASINIAK 2017 

(KONKURSY PRZEDMIOTOWE)                                                              

 
I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie organizuje 

konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjum oraz dyktando z języka angielskiego. 

Zapraszamy serdecznie do udziału zarówno przyszłych uczniów naszej szkoły, jak  

i wszystkich chcących sprawdzić swoją wiedzę z różnych dziedzin nauki. 

Konkursy odbędą się 8 kwietnia 2017 r. 

godz. 9:00 - konkurs jęz. angielskiego 

godz. 09:45 - konkurs matematyczno- fizyczny 

godz. 10:30 - konkurs historyczny („Unie polsko – litewskie od  XIV do XVI w.”) 

godz. 10:30- konkurs informatyczny - dodatkowe informacje na odwrocie 

godz. 11:15- konkurs jęz. polskiego 

godz. 12:00- konkurs jęz. niemieckiego 

godz. 12:45- konkurs z geografii (geografia Unii Europejskiej) 

godz. 13:20- konkurs przyrodniczy (biologia + chemia) 

Testy z każdego przedmiotu trwają 30 minut. 

Załączamy dodatkową informację dotyczącą dyktanda z jęz. angielskiego. 

Na zwycięzców czekają nagrody! 

Laureaci i finaliści konkursów mogą uzyskać dodatkowe punkty w postępowaniu 

kwalifikacyjno – rekrutacyjnym do naszego liceum. 

Rozstrzygnięcie  konkursu i wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom - 

22.04.2017r. (sobota) godz. 10:00 podczas dnia otwartego I LO. 

 Listę uczniów chętnych do udziału w konkursach prosimy przesłać (listownie, faxem 

lub mailem) do naszego liceum do 04 kwietnia 2017r.  

dodatkowe informacje: 
www.krasiniak.pl 
tel./fax 23 672 24 04 w godz. 800 - 1500 
e-mail: sekretariat@krasiniak.pl 

Dodatkowe informacje  dotyczące konkursu informatycznego: 
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Konkurs informatyczny dla gimnazjów 

1. Etap I 

W dowolnym języku programowania (Scratch, JavaScript, C++, Python)  napisz prostą 

grę  (np. odbijanie piłeczki).  

Program prześlij na adres sekretariat@krasiniak.pl w formie  linku lub kodu 

źródłowego.  W przesyłce e-mail podaj swoje dane: Imię i nazwisko, adres szkoły. 

2. Etap II 

Rozgrywany w szkole.  

Rozwiązywanie zadań w oparciu o aplikację Microsoft Office (Word, Excel) oraz 

grafika komputerowa.  

Regulamin dyktanda 

1. DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  jest  imprezą edukacyjną dla   

    uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 

    w Ciechanowie organizowaną przez I Liceum Ogólnokształcące  

    w   Ciechanowie. 

2. Tekst dyktanda zostanie odczytany przez Pana Piotra Krasińskiego (krewny  

    patrona naszej szkoły), który urodził się i znaczną część swego życia spędził         w Wielkiej 

Brytanii. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch odrębnych kategoriach   

    wiekowych: 

 uczniowie gimnazjów,  

 uczniowie I LO.  

4. Konkurs polega na napisaniu dyktanda w języku angielskim. Zwycięzcą  

    zostaje ten uczestnik, który zrobi najmniej błędów. 

5. Tekst dyktanda zostanie odczytany trzy razy: 

 pierwszy raz – w „normalnym tempie”, w celu zapoznania się z tekstem, 

 drugi – powoli, w tempie umożliwiającym uczestnikom zapisanie tekstu, 

 trzeci – tak samo jak pierwszy, w celu dokonania ewentualnych poprawek. 

6. Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w budynku  I Liceum  

    Ogólnokształcącego w Ciechanowie, ul.17 Stycznia 66 

 część przeznaczona dla uczniów liceum zostanie przeprowadzona  

o godzinie 11.00, 
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 część przeznaczona dla uczniów gimnazjów o godzinie 12.00. 

7. Termin zgłoszeń upływa  3 kwietnia 2017 roku. 

8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku o godz.10.00 podczas dnia  

otwartego w I Liceum Ogólnokształcącym.  

9. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody. 
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