Prövning

Engelska 5, 100p
Lärobok och litteratur
•
•

Lundfall/Nyström/Clayton: Blueprint A, ISBN: 978-91-47-08055-7
Morris Gleitzman: Two Weeks With the Queen eller Nick Hornby: About a Boy eller Scott F.
Fitzgerald: The Great Gatsby.

Romanerna kan lånas på Komvux bibliotek. Det kan också vara möjligt att läsa Blueprint A på
biblioteket. Kontakta biblioteket för information.

Prov
1. Skriftligt prov med läsförståelse och uppsats. Tid och plats finns angivna på blanketten Anmälan till
prövning, som du hittar på hemsidan boras.se/vux.
2. Skriftligt prov med hörförståelse. Tid och plats meddelas av prövningsförättaren/ansvarig lärare.
Vid minst godkänt resultat på del 1 och 2 går prövningen vidare till muntlig del. Vid icke godkänt
resultat avbryts prövningen innan det muntliga provet.
3. Muntlig prövning äger rum ca 1 vecka senare efter överenskommelse.
Vid den muntliga prövningen ska du:
a) Redogöra för innehållet i den valda romanen (Morris Gleitzmans "Two Weeks With The
Queen” eller Nick Hornbys "About a Boy" eller Scott F. Fitzgerald ”The Great Gatsby") med
fokus på samtid, innehåll, gestalter, miljö, tid och budskap. Din skriftliga analys/respons på
romanen (1-2 sidor) skickar du till den ansvarige läraren via e-post senast en vecka innan den
muntliga prövningen. För mer information om hur man skriver en litteraturanalys, läs
”Blueprint A” sid 252-255 (Responding to Literature).
b) Presentera, ungefär 5 minuter, kultur, politik, historia, geografi eller annat om ett
engelskspråkigt land, stad eller område. Du ska också i anslutning till presentationen diskutera
och jämföra det valda engelskspråkiga landet med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Stödorden eller Powerpoint inklusive källförteckning till din presentation om den
engelsktalande världen skickar du till ansvarig lärare via e-post senast en vecka innan den
muntliga prövningen.
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c) Sammanfatta och diskutera följande texter ur kursboken ”Blueprint A”, med fokus på texternas
centrala teman, språk och glosor:
• Product Placement s. 44-47
• Lollips and Guns s. 86-97
• Punishment Outcry s. 106 – 109
• Asking the Wrong Questions s. 194-200
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