
 
 

 
 
 
 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEJ MAŁEJ OLIMPIADY 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III 

 

SMART COOKIE 
 

 
 

 
 



1) Organizator: 
 
Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdańsku 
ul. Obywatelska 1 80-259 Gdańsk 
Tel./fax 58 341 19 60 sp39.edu.gdansk.pl 
 
Koordynatorzy: Hanna Adamska ( hanna.domka@gmail.com), Anna Żołubak (88ania@wp.pl), 
Joanna Dębniak, Agnieszka Andruszak 
 
2) Cele konkursu: 
 

 motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, 
 stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we 

współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły, 
 popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych. 

 
3) Warunki uczestnictwa: 
 
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie klas III szkoły podstawowej. Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 20 III 2019. 
Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy: hanna.domka@gmail.com  
Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć w dniu konkursu zgody rodziców na udział dziecka w 
konkursie.  
 
4) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
 
I ETAP SZKOLNY 
Wyłonienie dwóch osób reprezentujących szkołę w drugim etapie. 
 
II ETAP WOJEWÓDZKI 
Finał odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku przy ul. Obywatelskiej 1 
II etap przeprowadzony będzie w formie testu, który każdy uczestnik rozwiązuje 
indywidualnie. Test będzie składać się z pytań otwartych i zamkniętych.  
Czas trwania – ok. 1 godz. 
 
5) Terminy 
 
Do 20 III 2019 należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres: hanna.domka@gmail.com 
 
3 IV 2019 w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku odbędzie się etap wojewódzki. 
Konkurs rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa ok. 1 godziny. 
Lista osób nagrodzonych umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły do 17 IV 2019. 
Gala rozdania nagród odbędzie się w maju.  
 
 
 
 



6) Zakres tematyczny 
 

Przedstawianie się, samopoczucie. 
Członkowie rodziny. 

Pomieszczenie w domu i mieszkaniu, wyposażenie domu. 
Jedzenie. 
Ubrania. 

Części ciała ludzi i zwierząt + różne bóle. 
Zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne. 

Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie, Halloween 
Liczby do 100. 

Opis – różne przymiotniki. 
Dni tygodnia, miesiące, pory roku. 

Codzienne czynności. 
Określenie położenia przedmiotów. 

Czasowniki: be; have/have got; can; like, love.  
Sport. 

Pogoda. 
Zajęcia w wolnym czasie. 
Ważne miejsca w mieście. 

Określanie czasu. 
Poruszanie się po mieście. 

Nazwy zawodów. 
Pytania i odpowiedzi o czynności codzienne. 

Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej i mnogiej. 
Dopełniacz saksoński. 

Nazwy podstawowych języków i państw europejskich. 
 

7) Uwagi 
 
Organizator ma prawo dokonać zmian w regulaminie oraz terminie finału po uprzednim 
powiadomieniu uczniów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


