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REGULAMIN XVI EDYCJI KONKURSU  

„MINI OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO” 

MARZEC 2020r. 
                                                                            

1. CELE KONKURSU 

 

- propagowanie nauki i znajomości j. angielskiego 

- propagowanie literatury anglojęzycznej 

- motywowanie do poznania historii, geografii, literatury angielskiej i amerykańskiej. 

- motywowanie do poznania zwyczajów i obyczajów elementów dnia codziennego 

obywateli Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii, Kanady i Australii.  

- sprawdzian dla uczniów przygotowujących się do ogólnopolskiej Olimpiady Języka 

Angielskiego.  

- promocja szkół biorących udział w konkursie.  

- propagowanie precyzyjnego używania struktur gramatyczno- leksykalnych.  

- zachęcanie nauczycieli do wymiany doświadczeń w ramach warsztatów 

metodycznych 

     

 

2. TERMINARZ KONKURSU 

 

 Do 11 marca 2020 r. – zgłaszanie uczniów gimnazjum do konkursu ( maksymalnie 

10 osób ze szkoły ) 

 

 17 marca 2020 r. – konkurs Mini Olimpiada test pisemny i warsztaty dla opiekunów 

uczniów w godz. 9.00 – 10.00  

 

 24 marca 2020 r. -  przesłanie do szkół wyników części pisemnej 

 

 30 marca 2020 r. – konkurs Mini Olimpiada test ustny ( dla 5 osób  z najwyższą 

punktacją z części pisemnej ) 

 

 24 kwietnia 2020 r. – uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu  

 

3. ORGANIZACJA  KONKURSU 
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Organizatorem konkursu jest VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w 

Kielcach. Za organizację, nadzór i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są nauczyciele 

języka angielskiego mgr Dorota Ucig i mgr Michał Komodołowicz. 

         Konkurs ma charakter dwustopniowy.   Pisemna część  odbędzie się w siedzibie VI 

Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach przy ul. Gagarina 5, 

25 – 031 Kielce w dniu 17 marca 2020 r. (wtorek) w godz. 9.00 – 10.00.                             

W trakcie trwania konkursu opiekunowie uczniów uczestniczą w  profesjonalnych 

warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli wydawnictw anglojęzycznych. 

Część ustna dla 5  uczniów z każdej kategorii wiekowej z największą punktacją z 

części pisemnej odbędzie się 30 marca 2020 r w siedzibie szkoły o godz. 9.00. 

Konkurs adresowany jest do uczniów najstarszych klas  szkół podstawowych  z całego 

województwa świętokrzyskiego  zainteresowanych  językiem angielskim i wiedzą o krajach 

anglojęzycznych.  

Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesyłać mailem lub faxem najpóźniej do 

11 marca 2020r.: 
-faxem 41 367 69 74,  

-mailem   dorau66@interia.pl ,   

 

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 osób do konkursu. 

 

4. PRZEBIEG   KONKURSU 

 

Test pisemny  trwa 60 minut i składa się z 2 części : 

- części leksykalno- gramatycznej oraz  

- części kulturowej 

Uczniowie zapisują odpowiedzi na specjalnych formularzach odpowiedzi ( answer sheets). 

Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jest niedozwolone w 

czasie trwania konkursu. 

Uczestnicy posiadają przy sobie ważne legitymacje szkolne oraz przybory do pisania. 

 

Zawodnicy przystępujący do testu pisemnego powinni:  

 

1. Wykazać się  znajomością słownictwa angielskiego  i struktur gramatycznych  . 

2. Opracować podstawowe wiadomości z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia 

codziennego Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady. 

Uczestnicy części ustnej konkursu  odpowiadają na 3 pytania z zakresu kultury Wielkiej 

Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

 

Zawodnicy przystępujący do egzaminów ustnych powinni:  

 

1. Opracować podstawowe wiadomości z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia 

codziennego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.  

2. Przeczytać i opracować 1 pozycję (z podanych poniżej) z zakresu literatury angielskiej lub 

amerykańskiej: 

Literatura angielska Charles Dickens, Great Expectations (Wielkie Nadzieje) 

Literatura amerykańska Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer (Przygody Tomka 

Sawyera) 

 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  ORAZ  PRZEWIDYWANE  NAGRODY 

 

mailto:dorau66@interia.pl
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Konkurs odbędzie się 17 marca 2020 r., sprawdzenie prac konkursowych odbędzie się 

w dniach 18 – 23 marca 2020 roku. Wyniki zostaną przesłane do szkół mailem 24 marca 2020 

roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu testu ustnego . 

Wszyscy uczestnicy części ustnej zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród 

24 kwietnia 2020 r.  
 

W konkursie zostaną przyznane nagrody i dyplomy dla 5 najlepszych uczestników, 

którzy otrzymują tytuł laureatów konkursu. Wyniki z części ustnej zadecydują o 

ostatecznej punktacji.  

 

 

6.  WYKAZ   LITERATURY  POMOCNEJ  W PRZYGOTOWANIU  SIĘ  DO  

KONKURSU 

 

1. Diniejko, Andrzej, English Speaking Countries Part 1. WSiP, Warszawa 1999. 

2. Diniejko, Andrzej, English Speaking Countries Part 2. WSiP, Warszawa 1999. 

3. McDowall, David, An Illustrated History of Britain, Longman, Harlow 1989. 

4. Falk, Randee, Spotlight on The USA, Oxford University Press, Oxford 1990. 

5. O'Callaghan, Bryn, An Illustrated History of the USA, Longman, Harlow 1989. 

6. Sheerin, S., Seath, J., White, G., Spotlight on Britain, Oxford University Press, 

Oxford 1990. 

 


