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Lyderių turas (Anglų k.)
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Skelbiamas 2019 m. Kalbų Kengūros projekto
Lyderių turas!
Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2019 m. Kalbų Kengūros projekte laimėjusius Auksinės Kengūros
diplomus ir surinkusius nuo 194 iki 200 taškų. Pateikiame Lyderių turo anglų kalbos rašinių temas bei
užduotis.
Atliktą darbą išsiųskite Lietuvos paštu, adresu:
Kalbų Kengūra-2019, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius
arba elektroniniu paštu kkengura@vkif.lt iki 2019 m. gruodžio 10 dienos.
Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2019 m. gruodžio mėnesio pabaigoje.

2019 m. Kalbų Kengūros Lyderių turo
informacinė kortelė
(būtina pateikiamo darbo dalis)
1. Mokyklos pavadinimas,
adresas, telefono numeris, el.
paštas
2. Dalyvio vardas ir pavardė,
tel. n., el. paštas
3. Klasė
4. Pasirinktas lygis
5. Pasirinkta tema
6. Dalyvio surinktų taškų kiekis
7. Mokytojo (darbo vadovo)
vardas ir pavardė, telefono
numeris, el. paštas

Kalbų Kengūra 2019

I lygis
Atlieka dabartiniai
ketvirtokai ir penktokai,
pasirenka vieną iš
dviejų užduočių

II lygis
Atlieka dabartiniai
šeštokai ir septintokai,
pasirenka vieną iš
dviejų užduočių

III lygis
Atlieka dabartiniai
aštuntokai ir devintokai
(gimnazijų I klasė) ,
pasirenka vieną iš
dviejų užduočių

IV lygis
Atlieka dabartiniai
dešimtokai ir
vienuoliktokai
(gimnazijų II ir III
klasės), pasirenka vieną
iš trijų užduočių

Lyderių turas (Anglų k.)

2 psl. iš 2-ų

1. My best birthday present ever

2. My real helper

1. This is how impressed I am after a trip

2. I always take a delight in doing it

1. Sometimes dreams come true. Once it happened to me

2. A talented person can be revealed only by work

1. Emigration has concerned my closest people
2. Individual rights and duties nowadays
3. Forty English tasks
Reference: For the following position, you are supposed to make 40 tasks (a question
and five possible answers when only one answer is correct).
1. Patience is beside wisdom. Is it always true?

V lygis
Atlieka esami ir buvę
dvyliktokai (gimnazijų
IV klasė) , pasirenka
vieną iš trijų užduočių

2. How can a contemporary teacher be successful in growth of a young person?
3. Forty English tasks
Reference: For the following position, you are supposed to make 40 tasks (a question
and five possible answers when only one answer is correct)
Linkime sėkmės !

