ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PRZYGOTOWUJĄCEJ DO MATURY
MIĘDZYNARODOWEJ W II LO IM. ROMUALDA TRAUGUTTA
W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Kandydatów do klasy przygotowującej do matury międzynarodowej, poza ogólnie przyjętymi
zasadami rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego pisemnego sprawdzianu
kompetencji językowych w zakresie znajomości języka angielskiego.
Celem testu jest także weryfikacja ogólnych predyspozycji językowych kandydatów oraz
sprawdzenie umiejętności logicznego myślenia w oparciu o anglojęzyczne teksty oraz wiedzę
na temat programu matury międzynarodowej czyli IB Diploma Programme. Sprawdzian
kompetencji nie jest zaliczany na ocenę i jego wynik nie jest wliczany do puli punktów
w rekrutacji elektronicznej do szkoły ponadpodstawowej.
Warunkiem wstępnym zakwalifikowania do dalszej części rekrutacji, zgodnej z ogólnymi
zasadami postępowania rekrutacyjnego jest uzyskanie minimum 65 % możliwych do
uzyskania punktów ze spradzianu kompetencji językowych. Regulamin rekrutacji do klas
pierwszych II LO znajduje się na stronie 2lo.traugutt.net w zakładce dotyczącej zasad
rekrutacji.
Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy Pre-IB jest
złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz.15.00 wniosku, którego
formularz dostępny jest tutaj.
Laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim
organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści olimpiady języka
angielskiego uwzględnionej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są zwolnieni ze
sprawdzianu kompetencji językowych po dostarczeniu do sekretariatu szkoły kserokopii oraz
oryginału (tylko do wglądu) dyplomu w terminie do 22 czerwca 2020 r. do godz.15.00.

TERMIN SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW


25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 12.00 - sprawdzian kompetencji
językowych (90 minut)
II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli
przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie) 9.07.2020 godz.12.00



29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) godz. 10.00 - ogłoszenie listy osób
zakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji (rekrutacja elektroniczna).
13 lipca 2020 godz. 10.00 (dla II terminu)

Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego z j. angielskiego obowiązujący na części
pisemnej:







Znajomość czasów teraźniejszych, przeszłych, przyszłych
Przedimki określone i nieokreślone
Przyimki, spójniki
Pytania pośrednie
Zdania czasowe
Czasowniki: posiłkowe, modalne, frazalne







Strona bierna i wyrażenie ‘causative have’
Mowa zależna w twierdzeniach, rozkazach, pytaniach
Okresy warunkowe z uwzględnieniem tzw. Mixed conditionals
Dopełnienie czasownika: forma bezokolicznika i forma ‘gerund
Zdania z so/such, wyrażenia “so do I, neither do

Test pisemny sprawdza powyższą wiedzę oraz słownictwo ogólne w zadaniach typu:
transformacje leksykalno-gramatyczne (ze słowem kluczem lub bez)

a)

np. Take an umbrella because it may rain
Take an umbrella ________________(case)
b)
czytanie ze zrozumieniem (zadania typu: test prawda/fałsz, pytania otwarte, test
wielokrotnego wyboru, dopasowywanie definicji do słów pojawiających się w tekście,
dopasowywanie nagłówków, dopasowywanie fragmentów). Rodzaje tekstów do analizy:
literackie, popularnonaukowe, publicystyczne, instrukcje, itp.
słowotwórstwo

c)

np. Rose is ( ALLERGY) to peanuts.
d)
wypowiedź pisemna (bez narzuconej formy) na jeden z podanych na teście tematów lub
interpretacja podanego cytatu. Zadanie to nie sprawdza konkretnej wiedzy z danej dziedziny
i nie wymaga specjalnego przygotowania się z dat, faktów, nazwisk, statystyk itp. Ma ono na
celu sprawdzenie umiejętności argumentacji i obrony własnego zdania. np. Advertising:
information or manipulation? What do you think?
e)
podstawowe informacje na temat specyfiki programu IB Diploma Programme
w kontekście edukacji międzynarodowej.
Tematyka poleceń do wypowiedzi pisemnej obejmuje tematy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Człowiek- przymiotniki określające cechy charakteru oraz wyglądu
Dom
Szkoła - edukacja, edukacja międzynarodowa
Praca, kariera zawodowa
Życie rodzinne i towarzyskie
Żywienie/ zakupy i usługi
Podróżowanie i turystyka
Kultura (film, teatr, muzyka, sztuka)
Zdrowie / Sport
Nauka i technika
Świat przyrody, ochrona środowiska
Społeczeństwo, państwo

Dla kandydatów, który z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu
w pierwszym terminie.
1)

