
WEJHERIADA 2016

VII Edycja Powiatowej Olimpiady Języka Angielskiego

W  roku  2016  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  4  w  Wejherowie  organizuje  VII  edycję 
WEJHERIADY – Powiatowej  Olimpiady Języka  Angielskiego.  Jest  ona  próbą  generalną  przed 
egzaminem  maturalnym.  Jej  uczestnicy  mają  szansę  wykazać  się  znajomością  materiału 
wymaganego na maturze, a zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody. 

Wyznaczyliśmy następujące cele:

 rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim oraz kulturą anglojęzyczną w powiecie 
wejherowskim,

 dodatkowe motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 wyłonienie najlepszych uczniów w powiecie,
 sprawdzenie wiadomości i umiejętności zawartych w standardach wymagań 

egzaminacyjnych z języka angielskiego.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie
ul. Sobieskiego 344
84-200 Wejherowo
e-mail: magdaskuza@o2.pl

Olimpiada składa się z trzech etapów

I etap – eliminacje szkolne

W I  etapie  Olimpiady  może  wziąć  udział  każdy  chętny  uczeń.  Test  kwalifikacyjny  obejmuje 
standardy egzaminacyjne na poziomie matury podstawowej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w  Wejherowie  przygotowuje  test  kwalifikacyjny  i  rozsyła  jeden  egzemplarz  wraz  z  kluczem 
odpowiedzi  do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie  wejherowskim. Uprasza się  o zgłoszenie 
chęci udziału w eliminacjach szkolnych do 04.03.2016r. drogą mailową. Każda szkoła zobowiązana 
jest powołać jednego nauczyciela języka angielskiego odpowiedzialnego za organizację eliminacji 
wewnątrzszkolnych  oraz  sprawdzenie  prac.  Termin  eliminacji  szkolnych  ustala  się  na  dzień 
16.03.2016r. o godzinie 8.00. Wynik  75% lub dwa najwyższe wyniki w szkole upoważniają do 
przejścia  do  II  etapu  Olimpiady.  Nauczyciel  koordynujący  eliminacje  wewnątrzszkolne  jest 
zobowiązany przesłać  listę  osób zakwalifikowanych  do II  etapu  do przewodniczącego  komisji, 
Magdaleny Skuzy, drogą mailową bądź na adres pocztowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Wejherowie. Termin zgłoszeń upływa 23.03.2016r.  

II etap – część pisemna

Powiatowa Olimpiada Języka Angielskiego odbędzie się  w sobotę 16.04.2016r. w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. Test II etapu konkursu obejmuje standardy egzaminacyjne 
na poziomie  matury rozszerzonej.  Przewodniczący komisji  powołuje nauczycieli  Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  nr  4  w  Wejherowie  do  sprawdzenia  prac  konkursowych.  Prace  pozostaną 
także w archiwum do wglądu dla zainteresowanych nauczycieli i uczniów do końca roku szkolnego 
2015/2016. 



Uczniowie, którzy uzyskują co najmniej 65% punktów przechodzą do kolejnego etapu Olimpiady. 
Komisja ogłosi listę uczestników dopuszczonych do III etapu Olimpiady po przerwie przeznaczonej 
na sprawdzenie prac. 

III etap – część ustna

III etap Olimpiady odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie  16.04. 
2016r. III etap Olimpiady to część ustna bazująca na ustnej maturze z języka angielskiego zgodnie 
z nowymi standardami egzaminacyjnymi. 

Komisja

Zakłada się udział  nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wejherowskiego w pracach 
komisji na etapie pisemnym i ustnym. Zgłoszenia należy przesłać drogą mailową lub pocztową do 
dnia 23.03.2016r. wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady. 

Wymagania

Uczeń  przystępujący  do  Konkursu  powinien  wykazać  się  znajomością  materiału  językowego 
zawartego w standardach wymagań egzaminacyjnych dotyczących matury z języka angielskiego. 

HARMONOGRAM OLIMPIADY dnia 16.04.2016r.

08:00-08:15 Rejestracja uczestników

08:15-08.30 Przywitanie uczestników, informacje organizacyjne

08:30-10.45 II etap konkursu – część pisemna

10:45-12:30 Przerwa – sprawdzenie prac/warsztaty językowe

12:30-12:45 Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

12:45-15:00 III etap konkursu – część ustna

15:00-15:30 Przerwa kawowa

15:30-16:00 Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród


