Zapraszamy na
OLIMPIADĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO INFORMACJE
Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe
zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym
znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem Olimpiady jest również lepsze
przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii
angielskiej.

Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności
samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży
uzdolnionej poprzez:
1/ budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań językiem
angielskim,
2/ rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o krajach angielskiego
obszaru językowego,
3/ stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich
uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą,
4/ stwarzanie większej grupie uczniów możliwości odnoszenia sukcesu na poziomie
lokalnym i regionalnym przez upowszechnianie udziału młodzieży w kolejnych etapach
olimpiady
5/ prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
6/ unowocześnianie Olimpiady poprzez wprowadzanie nowoczesnych, atrakcyjnych narzędzi
wspierających ją i umożliwiających jej realizację (interaktywny serwis internetowy będący
informacyjno-edukacyjną platformą Olimpiady)
7/ lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach
wyższych,
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8/

rozszerzenie

współdziałania

nauczycieli

akademickich

z

nauczycielami

szkół

ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
9/ doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną
10/ udzielenie wsparcia uczniom i nauczycielom poprzez organizację i realizację projektu
edukacyjnego

skierowanego

do

uczniów

szkół

ponadgimnazjalnych

„Akademia

Olimpijczyka”.

Eliminacje są trzystopniowe:
I stopień – zawody szkolne
II stopień – zawody okręgowe
III stopień i zawody centralne.
Uczestnik Olimpiady przygotowuje się samodzielnie do eliminacji wszystkich stopni
korzystając z opieki szkoły i pomocy nauczyciela w ukierunkowaniu pracy.

Na etapie szkolnym test składa się z 60 zadań, podzielonych po
połowie między gramatykę i słownictwo. Konkurencja na tym
etapie jest bardzo silna: aby wywalczyć miejsce w II etapie,
trzeba zdobyć minimum 55 procent.

16 listopada 2015 r. o godz. 9.00
uczniowie piszą pracę pisemną (test)

Uczniowie piszą test w ciągu 60 minut. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych
pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.
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Do dnia 25 listopada 2015 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które
uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z
protokołem egzaminu celem weryfikacji.

Zawody II stopnia – okręgowe
Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom
Okręgowym za pomocą poczty elektronicznej do dnia 20 grudnia 2015 roku Komitety
Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o
dokładnej organizacji tych zawodów.
W dniu 18 stycznia 2016 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie
dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 18 do
30 stycznia 2016 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie
zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.

Zawody III stopnia – ogólnopolskie
do dnia 1 marca 2016 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do
zawodów

III

stopnia

o

dopuszczeniu

oraz

miejscu

i

terminie

zawodów,

Zawody centralne odbędą się w dniach 11-12 kwietnia 2016 r.
Zawody III stopnia składają się, dla wszystkich zawodników, z części pisemnej (testu) i
ustnej.
Egzamin pisemny polega na napisaniu przez uczestników testu, przygotowanego przez
Komitet Główny – jest to na tym etapie praca składająca się z testów gramatycznych,
słownikowych, tłumaczeniowych oraz rozumienia języka mówionego.
Wszyscy uczestnicy finału zdają następnego dnia egzamin ustny z praktycznej znajomości
języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru
językowego. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany
jest na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl. Egzamin z literatury i wiedzy o
krajach angielskiego obszaru językowego odbywają się w języku angielskim.
Źródło: oja.wsjo.pl

Zgłoszenia przyjmuje Joanna Łukaszewska, sala 316,
do 16 października 2015 roku.

3

