
REGULAMIN 

VI WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA KLAS V-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

 

I. Organizatorzy  
 

Organizatorem Olimpiady są nauczycielki języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 84 

im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie : 

 

Maja Olender 

Ewelina Gutowska 

 Beata Niedźwiedź-Gostomska  

 

 

II. Cele olimpiady 
 

- popularyzacja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych wśród uczniów 

   szkół podstawowych; 

- doskonalenie sprawności językowych; 

- rozwijanie zainteresowań językowych uczniów; 

- rozwijanie samokształcenia wśród uczniów. 

 

III. Udział w olimpiadzie  
 

1. W Olimpiadzie nie mogą wziąć udziału uczniowie, których przynajmniej jeden z rodziców 

jest anglojęzyczny. Szczególne sytuacje rozpatrywane i uwzględniane są indywidualnie przez 

organizatorów na wniosek dyrektora szkoły zainteresowanego ucznia. 

1. Dyrektorzy szkół, którzy zgłoszą udział swoich uczniów w Olimpiadzie zobowiązani  

są wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przebieg Olimpiady na terenie ich placówki  

oraz w pozostałych etapach.  

2. Szkoły we własnym zakresie sporządzają listy osób chętnych do wzięcia udziału  

w Olimpiadzie. Listy te sporządzane mogą być tylko i wyłącznie na formularzu  

przygotowanym przez organizatorów Olimpiady.  

3.  Zgłoszenia uczniów (skan) należy do dnia 02.10.2015r.  przesłać na adres e-mailowy : 

olimpiadawarszawska@wp.pl 

 

IV. Przebieg olimpiady  

 

Olimpiada obejmuje trzy etapy: 

 

ETAP I (SZKOLNY)  

 

1. Do etapu I (szkolnego) mogą przystąpić uczniowie kl. V-VI warszawskich szkół 

podstawowych oraz w zależności od decyzji nauczyciela prowadzącego dopuszczalne jest 

także uczestnictwo uczniów klas IV.                                                                                                     

2. Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny jednokrotnego wyboru  

z języka angielskiego.  
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Test może składać się z zagadnień gramatycznych, leksykalnych i kulturoznawczych.                          

Część kulturoznawcza obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy na temat Anglii. 

 

3. Szkoły otrzymają drogą e-mailową zestaw zawierający 1 test, który we własnym zakresie 

powielą odpowiednią ilość razy, w zależności od ilości uczestników w dniu 23.11.2015r. 

4. Test odbędzie się w dniu 25.11.2015r. 

5.W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy (podręczniki, 

   słowniki, itp.), całość testu wykonują indywidualnie i samodzielnie  w siedzibach szkół. 

   Czas pracy uczestników wynosi 45 minut.  

6. Osoby odpowiedzialne za przebieg Olimpiady na terenie szkoły zobowiązane są 

    (po zakończeniu I etapu) do przekazania prac wszystkich uczniów (skan prac), 

     którzy uzyskali co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów oraz protokołu 

     z przeprowadzenia tego etapu do dnia 04.12.2015r. wyłącznie na adres e-mailowy: 

     olimpiadawarszawska@wp.pl. 

 

 

ETAP II  

 

1. Do etapu II dopuszczone zostaną osoby, które przeszły z wynikiem pozytywnym  

przez etap I, uzyskując co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów wymaganych do 

zakwalifikowania się do etapu II.  

2. Etap II może składać się z następujących części : 

A. Test gramatyczno-leksykalny; 

B. Czytanie ze zrozumieniem; 

C. Słuchanie ze zrozumieniem; 

D. Pisanie krótkiego tekstu: pocztówka, list, opis zdarzenia. 

Etap II zostanie przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez organizatorów Olimpiady  

w dniu 23.02.2016r.,  a wyniki ogłoszone na stronie bloga konkursu 

(warsawcompetition.blogspot.com) i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 84  

do dnia 04.03.2016r. 

ETAP III 

Do etapu III (finału) przechodzą uczestnicy, którzy otrzymali minimum 85 % możliwych do 

zdobycia punktów. 
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Finał obejmuje : 

- część ustną – prezentacja wcześniej przygotowanego projektu na wybrany temat  

z zakresu wiadomości o Anglii. Prezentacja powinna trwać od 3 do 7 minut. Prezentacje 

dłuższe niż określony limit czasowy będą przerywane. Wszystkie wystąpienia będą odbywać 

się jedynie w obecności organizatora, komisji konkursowej oraz jednej osoby towarzyszącej 

uczestnikowi. 

Komisja konkursowa oceniając wystąpienie bierze pod uwagę następujące zagadnienia:  

- pomysłowość i wkład pracy; 

- płynność wypowiedzi, wymowę i intonację; 

- bogactwo leksykalne; 

- poprawność gramatyczną;     

- stopień trudności wystąpienia.            

Po zaprezentowaniu swojego projektu, Komisja konkursowa zadaje uczestnikowi jedno 

pytanie dotyczące jego wystąpienia. W związku z tym, opiekunowie uczestników konkursu 

proszeni są o przesłanie na adres e-mailowy:  olimpiadawarszawska@wp.pl tematów prac 

finałowych uczniów do dnia 28.03.2016r. Jeżeli organizatorzy nie otrzymają tematu  

w określonym terminie, uczestnik może dostać pytanie przypadkowe, niekoniecznie związane 

tematycznie z jego wystąpieniem.                                                                                                                                                                                                      

Finał zostanie przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez organizatorów Olimpiady  

w dniu 05.05.2016r., a wyniki ogłoszone na stronie bloga konkursu i stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej nr 84 do dnia 13.05.2016r. 

Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych przez uczestnika w etapie II 

olimpiady oraz finale. Laureatami zostają uczniowie, którzy otrzymają najwyższa ilość 

punktów z obu etapów konkursu. 
 

 

V. Nagrody 

Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych uczestników (liczy się 

najwyższa uzyskana ilość punktów) oraz uczniów wyróżnionych, a także dyplomy i drobne 

upominki dla wszystkich uczestników finału. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej Olimpiady  

w dniu 02.06.2016r. 

Osoby nagrodzone, które nie odbiorą nagrody, upominku czy dyplomu podczas Gali 

Finałowej Olimpiad, powinny odebrać ją w terminie 3 miesięcy od daty Gali Finałowej 

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 84. W innym wypadku, po upływie tego terminu, 

nagroda oraz dyplom przepada. 

 



VI. Kontakt  

 

1. Informacji udzielają organizatorzy Olimpiady:  

-  Maja Olender,                                                                                                                               

-  Ewelina Gutowska 

-  Beata Niedźwiedź-Gostomska, 

pod numerem telefonu: (22) 679-78-95 lub emaila: olimpiadawarszawska@wp.pl  

 

TERMINARZ WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2015/2016 DLA UCZNIÓW  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Zgłoszenia do konkursu: 02.10.2015r. 

Przesłanie testu etapu szkolnego: 23.11.2015r. 

Etap szkolny: 25.11.2015r. 

Przesłanie protokołów i prac konkursowych etapu szkolnego: 04.12.2015r. 

II Etap: 23.02.2016r. 

Ogłoszenie wyników II etapu: 04.03.2016r. 

Przesłanie tematów prac finałowych: 28.03.2016r. 

Finał konkursu : 05.05.2016r. 

Ogłoszenie wyników finału: 13.05.2016r. 

Gala finałowa: 02.06.2016r. 

 

Organizatorzy Olimpiady zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany terminów 

poszczególnych etapów konkursu i terminu gali finałowej.  

 

Formularz zgłoszeniowy będzie zamieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  

nr 84: www.sp84.waw.pl 
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