Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
1.
Terminarz
Zawody I stopnia szkolne: 13.11.2017r. 9.00
Zawody II stopnia okręgowe: 15.01.2018r.
Zawody III stopnia ogólnopolskie: 09-10.04.2018r.
2.Opis przebiegu olimpiady
Zawody I stopnia szkolne - uczniowie piszą pracę pisemną (test)
Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min. Na etapie szkolnym test składa się z
60 zadań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo.
Zawody II stopnia okręgowe - składają się z eliminacji pisemnych oraz eliminacji
ustnych. Test II etapu składa się z dwu testów gramatycznych (wielokrotnego wyboru
i tłumaczeniowego), testu słownictwa (wstawianie słów w luki), testu czytania oraz
globalnego testu luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości
kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.
Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin.
Po zakończeniu weryfikacji testów ogłaszana jest, o ustalonej przez Komitet
Okręgowy porze, w wyznaczonym miejscu, lista uczniów zakwalifikowanych do
eliminacji ustnych. Miejsce i czas ogłoszenia tej listy podane są uczestnikom i ich
opiekunom do wiadomości w czasie eliminacji pisemnych.
Uczestnicy tej części eliminacji okręgowych zdają egzamin ustny z praktycznej
znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach
angielskiego obszaru językowego. Egzamin ustny ma na celu sprawdzenie
umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim oraz sprawdzenia
podstawowych wiadomości z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i
USA. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest
na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl
Zawody III stopnia ogólnopolskie - składają się, dla wszystkich zawodników, z części
pisemnej (testu) i ustnej.
Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin łącznie z testem ze słuchu. 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.
3. Dlaczego warto wziąć udział w tej olimpiadzie?
Uchwałą Komitetu Głównego 20 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki
otrzymuje tytuł i uprawnienia laureatów olimpiady. Pozostałe osoby uzyskują tytuł
finalisty.
Wyniki finału, zatwierdzone przez Komitet Główny, ogłaszane są kilka godzin po
eliminacjach. Zaświadczenia o zdobytych przez uczestnika uprawnieniach Komitet
Główny przesyła uczniom na adres szkoły.
Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn.
zm.) .
5. Adres strony głównej olimpiady
http://www.oja.wsjo.pl/
6. Koordynator olimpiady: Rafał Schaffrath

