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REGULAMIN  

III GROTOWSKA OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

§1 Wstęp  

1. I Grotowska Olimpiada z Języka Angielskiego przeznaczona jest dla uczniów szkół 
podstawowych (klasa 7-8) w m.st. Warszawa.  

2. Organizatorem konkursu jest CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana 

Roweckiego Grota w Warszawie ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa, e-mail: 

poczta.lo160@eduwarszawa.pl  

3. Koordynatorem Olimpiady jest Bartosz Dębski i Renata Gruszczyńska, nauczyciele języka 

angielskiego, którzy są odpowiedzialni za powołanie komisji Grotowskiej Olimpiady.  

4. Udział w olimpiadzie jest bezpłatny.  

5. Zgłoszenia uczestnictwa szkoły (jedno wspólne zgłoszenie ze szkoły) należy przesłać 

korzystając z formularza na stronie szkoły w zakładce „Grotowska Olimpiada”. 

 6. Zgłoszenia przesłane w innej formie nie będą uwzględnione.  

7. Rodzic/opiekun prawny ucznia przystępującego do olimpiady zgadza się na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, szkoła i klasa oraz publikację ich na stronie 
internetowej organizatora. Skany/zdjęcia zgód przesyła wraz ze zgłoszeniem szkoły nauczyciel 

odpowiedzialny na adres mailowy: bartosz.debski@160lo.pl bądź 

renata.gruszczynska@160lo.pl  (Załącznik nr 1).  

 



§2 Cele olimpiady 
1) Celem olimpiady jest:  

a) Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i podnoszenie jakości nauczania.  
b) Rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec 
języka obcego.  

c) Rozwijanie zainteresowań uczniów.  

d) Kształtowanie świadomości uczniów na temat wartości i zalet znajomości języka 
angielskiego w dzisiejszym świecie.  

e) Wdrażanie uczniów do samodzielnego samokształcenia i przygotowania ich do nauki na 
wyższych etapach edukacyjnych.  

f) Integracja uczniów różnych szkół z m.st. Warszawa.  

§3 Przebieg olimpiady  

1. Olimpiada składa się z 3 etapów: 1 etap szkolny, 2 etap powiatowy, 3 etap powiatowy. Dwa 
pierwsze etapy odbywają się w formie pisemnej, a etap trzeci odbywa się w formie ustnej. 

2) W pierwszym etapie (szkolnym) uczestnicy powinni wykazać się znajomością języka 
angielskiego na poziomie B1+ (Intermediate) zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego. Drugi etap sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 

(Upper-Intermediate) zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Testy 
koncentrują się na zagadnieniach gramatyczno-leksykalnych, które sprawdzane są za pomocą 

zadań otwartych i zamkniętych. W testach przewiduje się m.in. następujące typy zadań: poprawa 
błędów (gramatyka), test luk (gramatyka), parafrazy (gramatyka), tłumaczenie fragmentów zdań 
(gramatyka i leksyka), test wielokrotnego wyboru (gramatyka i leksyka), czytanie oraz słuchanie 

ze zrozumieniem. Trzeci etap olimpiady polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej 
oraz ustnym zaprezentowaniu wiedzy na jeden z wybranych tematów: 

-   Brytyjski vs. Amerykański, 

-   Czy warto uczyć się wymowy?, 

-   Życie bez tego „Brytola/Amerykanina” wyglądałoby inaczej, 

-  Akcenty w Wielkiej Brytanii , 

-   Elżbieta I Tudor czy Maria Szkocka?, 

-   W którym miejscu w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii mógłbyś/mogłabyś 
zamieszkać?, 



-  Najmniej popularne dania w UK/USA, 

-  Tradycje i zwyczaje w UK/USA, 

-   „To read or not-to read Shakespeare?”, 

-   Margaret Thatcher – blaski i cienie. 

 

 

 

3) I etap olimpiady (szkolny) odbędzie się 3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w danej 
szkole zgłoszonej do konkursu pod nadzorem nauczycieli przedmiotu. Test w formie pliku pdf 
oraz doc zostanie dostarczony pocztą elektroniczną na 3 dni przed terminem I etapu olimpiady 

na podany w zgłoszeniu adres mailowy nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie I 
etapu olimpiady w szkole. Klucz odpowiedzi zostanie przesłany dnia następnego.  Nauczyciel 
odpowiedzialny za przeprowadzenie I etapu w danej szkole zobowiązuje się przeprowadzenia 1 

etapu olimpiady, sprawdzenia arkuszy ze swojej placówki i uzupełnia sprawozdanie, które 
zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym szkoły. W 

sprawozdaniu powinni zostać uwzględnieni uczestnicy, którzy uzyskali minimum 70% 
punktów. Termin uzupełnienia sprawozdania zostanie podany w wiadomości wraz z testem.  

4) Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu do arkuszy z 1 etapu olimpiady w celu 
weryfikacji poprawności danych.  

5) Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 20 osób (w przypadku równorzędnych wyników liczba 
może być zwiększona), które otrzymają najwyższą liczbę punktów w I etapie. Lista uczniów 
zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego 
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota w Warszawie (www.160lo.pl) w zakładce Grotowska 
Olimpiada.  

6) II etap olimpiady (powiatowy) ma formę testu pisemnego, odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. 
(poniedziałek) o godzinie 9:00. w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana 
Roweckiego Grota w Warszawie ul. Siemieńskiego 6, Warszawa. Test przewidziany jest na 60 

minut.  

7) Na podstawie wyników II etapu olimpiad komisja wyznacza 10 osób do udziału w III etapie 
olimpiady (powiatowy). Lista uczniów zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota w 

Warszawie (www.160lo.pl) w zakładce Grotowska Olimpiada. 

 

8) III etap olimpiady (powiatowy) odbędzie się 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w 
budynku Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota w Warszawie 



(ul. Siemieńskiego 6). Uczeń zobowiązany jest do przesłania przygotowanej wcześnie 

prezentacji multimedialnej w formie dowolnej (np. Canva, Genially, Power Point) na wybrany 
temat z listy podanej w punkcie §3 p. 2  na 7 dni przed przystąpieniem do III etapu na adres 

mailowy: : bartosz.debski@160lo.pl bądź renata.gruszczynska@160lo.pl.  Podczas III etapu 
olimpiady uczeń prezentuje wybrany przez siebie temat ustnie.  Prezentacja multimedialna 

powinna zawierać tylko same najważniejsze informacje/ilustracje. Każdy uczestnik ma 10 minut 

na prezentacje ustną swojego tematu, następnie komisja ma prawo zadać dodatkowe pytania 
bazujące na wybranym przez uczestnika temacie. Przy ocenie prezentacji ucznia bierze się pod 

uwagę:  

- płynność i poprawność wypowiedzi, 

- wymowa, 

- zasób leksykalno-gramatyczny, 

- oryginalny sposób prezentacji i podejście do tematu,  

- wybór tematu (zgodnie z punktacją poniżej) 

 

-   Brytyjski vs. Amerykański (2 punkty),  

-   Czy warto uczyć się wymowy? (2 punkty), 

-   Życie bez tego „Brytola/Amerykanina” wyglądałoby inaczej (3 punkty), 

-  Akcenty w Wielkiej Brytanii (3 punkty) , 

-   Elżbieta I Tudor czy Maria Szkocka? (3 punkty), 

- W którym miejscu w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii mógłbyś/mogłabyś 
zamieszkać? (1 punkt), 

-  Najmniej popularne dania w UK/USA (1 punkt), 

-  Tradycje i zwyczaje w UK/USA (1 punkt), 

-  To read or not-to read Shakespeare? (3 punkty),  

-   Margaret Thatcher – blaski i cienie. (3 punkty) 

 

 

 

9) Na podstawie wyników III etapu olimpiady komisja wyznaczona przez przewodniczącego wyłoni 
3 laureatów I Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego – 1, 2 oraz 3 miejsce. Lista 

laureatów zostanie opublikowana w ciągu 3 dni od terminu III etapu na stronie www.160lo.pl. 

Ocena Komisji finałowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  



§4 Nagrody  

1. Organizator przewiduje dyplomy uczestnictwa dla trzech najlepszych uczestników (zwanymi 
Laureatami), którzy uzyskają najlepszy wynik w III etapie (powiatowym).  

2. Laureaci mają prawo ubiegać się o uwzględnienie ich osiągnięcia przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024.  

§5 Kontakt  

1. Wszelkich informacji koordynator Olimpiady udziela jedynie opiekunowi olimpiady 
wskazanemu przez szkołę w Zgłoszeniu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA  
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego I Rady (EU) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu tych danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych).  

Wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. 

dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Warszawie w celu organizacji III Grotowskiej Olimpiady z 

Języka Angielskiego oraz promowania konkursu, w tym zamieszczenia informacji o jej laureatach na 

stronie szkoły do 31 grudnia 2023 r. w zakresie: imię i nazwisko ucznia, szkoła ucznia, klasa ucznia, 

uzyskane miejsce.  

Informujemy ponadto, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w CLX Liceum 

Ogólnokształcącym im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Warszawie jest dyrektor 

szkoły.  

2) Z inspektorem ochrony danych osobowych w szkole można się skontaktować mailowo: 

iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, CLX Liceum 

Ogólnokształcące, 02-106 Warszawa, ul. Siemieńskiego 6). 

3) Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody 

w celu organizacji I Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego oraz promowania konkursu, 



w tym zamieszczenia informacji o jej laureatach na stronie szkoły. 4) Uzyskane dane nie będą 

przekazywane innym podmiotom.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2023 r. 6) W związku z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 

swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, 

a także prawo do wniesienie sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z 

obowiązujących przepisów prawa.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem.  

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

w CLX LO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

Wyrażam zgodę  

…………………………………………  
 

Olimpiada o zasięgu powiatowym  



DYPLOM  

Imię i nazwisko  

LAUREAT  

III Grotowskiej Olimpiady  
z Języka Angielskiego  

DYREKTOR  

CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota” w Warszawie, ul. Józefa Siemieńskiego 6 


