
Metodické usmernenie k uskutočneniu školských kôl Olympiád 

v anglickom jazyku 2016/2017 – MO ANJ II 

Vážení kolegovia, kolegyne anglického jazyka, 

členovia Metodického  orgánu pri OŠaM Anglický jazyk pre druhý stupeň 

pre Vás pripravili usmernenie pre uskutočnenie školských kôl  Olympiády 

v anglickom jazyku.  

Nakoľko boli doplnené na web stránke IUVENTY Metodicko-organizačné 

pokyny pre organizáciu Olympiády v anglickom jazyku pre školský rok 

2016/2017 je potrebné si pokyny dôkladne naštudovať. 

Informácie nájdete na: 

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OAJ.alej 

Ide o kategórie: 1A Kategória /pozor zmena zahrnutý aj 4., 5.,6.,7. ročník/, 

 Kategória 1B /8.,9. ročník/ a Kategória 1C /anglofónni žiaci/ - nemajú 

okresné kolo. Víťazi školských kôl postupujú priamo na krajské kolo.  

Školské kolá Olympiády v anglickom jazyku musia prebehnúť najneskôr 

do 25.11.2016. Prihlášky do okresného kola je potrebné poslať najneskôr do 

7 dní po termíne školského kola Olympiády v anglickom jazyku!!!Nie je 

potrebné zasielať výsledkové listiny zo školského kola /okres Žilina/, je 

potrebné zaslať prihlášky víťazov školských kôl v kategórii 1A a 1B. 

Prihlášky do okresného kola v Žiline zasielajte na adresu: CVČ Zvolenská 

20, Bc. Andrea Gálošová, 010 08 Žilina – Vlčince III /uvádzajte najskôr 

CVČ až potom meno pracovníka/ 

 Okresné kolo Olympiády v ANJ pre ZŠ sa uskutoční dňa 17.1.2017.  

Školské kolo /do pozornosti/ 

Nakoľko sa do školských kôl hlásia veľké počty žiakov, odporúčame učiteľom, 

aby ešte pred školským kolom prebehlo testovanie najlepších žiakov 

z anglického jazyka s cieľom odmerať úroveň jazykovej kompetencie /v 

písomnej aj ústnej forme/ a následne vybrať najlepších žiakov, ktorí sa zúčastnia 

školského kola.  

Odporúča sa vytvoriť trojčlenné odborné poroty, ktorých členovia sú učitelia, 

ktorých žiaci nesúťažia v danej kategórii. Žiaci súťažia anonymne a dodržiavajú 

pravidlá súťaže.  

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OAJ.alej


Obsah Olympiády v anglickom jazyku /je potrebné dodržať/ 

Písomná časť 

Cieľom písomnej časti  - testu je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni 

/počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie jazyka/.  

Písomný test: 

1. počúvanie s porozumením – 5 bodov 

2. čítanie s porozumením – 10 bodov 

Čas testovania – 15 minút 

3. používanie jazyka: slovná zásoba – 10 bodov 

                                      gramatika – 15 bodov 

Čas testovania – 15 /max.20/ minút 

Hodnotenie max. 40 bodov 

Celkový čas testovania – max. 35 minút 

Ústna časť 

1. roleplay/simulation – 15 bodov 

2. pictureinput – 15 bodov 

V oboch disciplínach sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť 

a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň /gramatika, syntax/ a rozsah slovnej zásoby a jej 

použitie. 

Žiak má nárok na 2-minútovú prípravu, jeho odpoveď trvá približne 5 minút.  

Splnenie zadania – 3 body 

Interakcia a plynulosť vyjadrovania - 4 body 

Jazyková úroveň /gramatika a syntax/ - 4 body 

Rozsah a správnosť použitej slovnej zásoby – 4 body 

 

Hodnotenie: 30 bodov /2-krát po 15 bodov/ 

 

Kategória 1C –bude doplnená ešte o ďalšie úlohy na otestovanie slovnej zásoby /synonymá, 

antonymá, príslovia, porekadlá, atď./, kde za každú úspešné odpoveď možno získať bod alebo 

½ bodu, ak zadanie neurčuje inak.  

 

Mgr. Eva Kubová, vedúca MO ANJ II pri OŠaM v Žiline 

 


