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Szanowni Państwo, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich 

w Lesznowoli serdecznie zaprasza Państwa uczniów do udziału 

w olimpiadzie z języka angielskiego „English Super Giants” 

przeznaczonego dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: 

Renata Sidorko – renata.sidorko@zsplesznowola.pl 

Monika Peruta-Kozak – monika.peruta@zsplesznowola.pl 
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„English Super Giants”  

(Super Giganci języka angielskiego) 

Regulamin gminnej olimpiady z języka angielskiego  

dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej 

rok szkolny 2019/2020 

 

 

I. Cele konkursu: 

1. Zachęcanie i motywowanie uczniów do doskonalenia znajomości języka angielskiego, 

w tym rozwijania słownictwa. 

2. Stworzenie uczniom zainteresowanym językiem angielskim możliwości 

zaprezentowania swojej wiedzy.  

3. Danie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we 

współzawodnictwie z uczniami innych szkół. 

4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.  

5. Podniesienie samooceny uczniów.  

 

II. Adresaci konkursu: 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. 

III. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem olimpiady jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich 

w Lesznowoli. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. 

3. Olimpiada ma charakter testu jednokrotnego wyboru. 

4. Testy konkursowe zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie przygotowują  

nauczyciele języka angielskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów 

Polskich w Lesznowoli. 

5. Testy olimpiady są niejawne do czasu rozpoczęcia eliminacji danego etapu. 

 

IV. Terminy: 

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w olimpiadzie: do 31.03.2020. 

2. I etap – szkolny: 16.04.2020. 

3. II etap – międzyszkolny: 05.05.2020. 

4. Ogłoszenie wyników II etapu olimpiady – do 14 dni po przeprowadzeniu konkursu. 
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5. Uroczyste rozdanie nagród – do 30 dni po przeprowadzeniu konkursu. 

 

V. Miejsce konkursu: 

I etap – szkolny: w szkole ucznia 

II etap – międzyszkolny: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich 

w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola 

 

 

 

VI. Zasady i organizacja olimpiady: 

1. Szkoły zgłaszają swój udział do organizatora drogą mailową do dnia 31.03.2020r., do 

osób odpowiedzialnych za olimpiadę:  

Renata Sidorko – renata.sidorko@zsplesznowola.pl  

Monika Peruta-Kozak - monika.peruta@zsplesznowola.pl 

2. Szkoły, które zgłosiły swój udział do organizatora, otrzymują test drogą elektroniczną 

i przeprowadzają go w wyznaczonym przez organizatora terminie. 

3. Etap szkolny olimpiady odbywa się w szkole ucznia dnia 16.04.2020r. i przeprowadzają 

go nauczyciele tej szkoły.  

4. Nauczyciele danej szkoły wyłaniają reprezentantów z klasy II oraz z klasy III 

(uczniowie z wynikami 85% i powyżej), w ciągu 10 dni przesyłają listę wytypowanych 

uczniów do organizatora. 

5. Etap międzyszkolny olimpiady odbywa się w siedzibie organizatora – Zespół Szkolno-

Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola, 

dnia 05.05.2020r.  

6. Uczestnicy II etapu olimpiady stawiają się 05.05.2020 r. o wyznaczonej godzinie 

w siedzibie organizatora. Każdy z uczestników powinien posiadać niezmazywalny 

długopis niebieski lub czarny. 

7. Opiekę nad uczestnikami z poszczególnych szkół pełnią nauczyciele oddelegowani 

z tych szkół. 

8. Olimpiada ma charakter pisemnego testu jednokrotnego wyboru i przewidziana jest na 

60 min. (zarówno etap szkolny, jak i międzyszkolny).  

9. Komisja konkursowa podczas olimpiady składa się z nauczycieli reprezentujących 

każdą ze szkół. 

10. Nauczyciele przybyli z uczniami na II etap olimpiady są zaproszeni do współpracy przy 

sprawdzaniu testów, tworząc jej komisję konkursową.  

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od przeprowadzenia olimpiady. 

Organizator zaprosi zwycięskich uczniów na uroczyste wręczenie nagród oraz 

dyplomów, które odbędzie się w jego siedzibie. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów związanych z olimpiadą 

z przyczyn od niego niezależnych lub podyktowanych organizacją pracy szkoły 

i zobowiązuje się do wcześniejszego o nich poinformowania szkół uczestniczących 

w konkursie. 
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VII. Zakres materiału: 

Klasy II 

• Liczby do 20. 

• Opis postaci, zwierząt i przedmiotów - przymiotniki. 

• Dni tygodnia i nazwy miesięcy. 

• Wyposażenie domu. 

• Codzienne czynności. 

• Określenie położenia przedmiotów, podstawowe przyimki miejsca. 

• Czasowniki: like, love w formie twierdzącej, przeczącej i pytającej. 

• Czasownik have got w formie twierdzącej, przeczącej i pytającej. 

• Czasownik to be w formie twierdzącej, przeczącej i pytającej. 

• Czasownik can w formie twierdzącej, przeczącej i pytającej. 

• Zwierzęta domowe, egotyczne i gospodarskie. 

• Przybory szkolne. 

• Zaimki osobowe (I/you/he/she/it/we/they). 

• Umiejętności. 

• Pogoda. 

• Ubrania. 

• Rodzina i przyjaciele 

• Zabawki –słownictwo. 

• Części ciała. 

• Zajęcia w wolnym czasie. 

• Moje ulubione: sport, jedzenie. 

• Pytania: Does she like ...? What do you like ...?. 

• Opisy samopoczucia. 

• Ważne miejsca w mieście. 

• Określanie czasu - pełne godziny, pory dnia. 

Klasa III 

zakres klasy II oraz: 

• Liczby do 100. 

• Jedzenie, nazwy posiłków. 

• Sport i wypoczynek. 

• Czynności wykonywane w trakcie mówienia. 

• Ważne miejsca w mieście. 

• Poruszanie się po mieście. 

• Czas zegarowy. 

• Moje hobby. 

• Zakupy i sklepy. 

• Nazwy zawodów. 

• Pytania i odpowiedzi o czynności codzienne. 

• Opis wyglądu zwierząt i ich umiejętności. 

• Zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia. 

• Dopełniacz saksoński. 

• Określanie samopoczucia (co i gdzie mnie boli). 
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• Nazwy podstawowych języków i państw europejskich. 

• Składanie propozycji. 

• Present simple. 

• Present continuous. 

• To be/have got/can – zdania różne. 

 


