
Etapy Małych Olimpiad Przedmiotowych dla SP 
(tylko kl. 4-6 )

Olimpiady zostaną przeprowadzone w   2 etapach   szkolnym i międzyszkolnym. 

1. Terminy szkolnego etapu Małych Olimpiad Przedmiotowych 

2. Terminy międzyszkolnego etapu Małych Olimpiad Przedmiotowych

Rozpoczęcie każdego konkursu o godz. 13.00. (od 11.04.2018 r. do 19.04. 2018 r.) 

L.p.
Nazwa

konkursu
Data

Miejsce eliminacji
międzyszkolnych

Osoba odpowiedzialna za
organizację

1. Język polski 11-IV-2018 r. Szkoła Podst. nr 18 Barbara Gawlik

2. Plastyka 12-IV-2018 r. Szkoła Podst. nr 18 Danuta Lech

3. Informatyka 13-IV-2018 r. Szkoła Podst. nr 18 Dawid Szarwark

4. Język angielski 16-IV-2018 r. Szkoła Podst. nr 18 Tomasz Okuniewicz

5. Historia 17-IV-2018 r. Szkoła Podst. nr 17 Iwona Kosińska

6. Przyroda 18-IV-2018 r. Szkoła Podst. nr 17 Dorota Thiel

7. Matematyka 19-IV-2018 r. Szkoła Podst. nr 17 Elżbieta Dajczak

L.p.
Nazwa

konkursu
Data Godzina Sala

Osoba odpowiedzialna-
przewodniczący komisji /

Komisja szkolna

1. Język polski 05.01.2018 14:35 349
A. Żółtowska,    I.

Maciejewska, K. Szymańska,
P. Kozłowski  2. Język angielski 15.12.2017 15:30 343

 A. Kwiatkowska,  K.
Piechocka, A. Łotysz

3. Informatyka 21.12.2017 15:30 344
K. Łuczak, S. Gnyra, R.

Kiedrowski, B. Kuma
4. Matematyka 08.01.2018 14:35 341

E. Korzeniowska  , M.
Podgórzańska , K. Łuczak 

5. Przyroda 20.12.2017 14:35 350
E. Dudek , A. Kardas, M.

Tomaszewska
6. Historia 11.01.2018 14:35 344 R. Kiedrowski  , B. Kuma 

7. Plastyka 19.12.2017 16:00 232
M. Chmielowska, L.

Juszkiewicz



Eliminacje szkolne

- czas rozwiązania testu – 40 minut + 5 min sprawy organizacyjne
- w przypadku sytuacji, gdy jednakowy wynik w danym konkursie na etapie szkolnym uzyska
więcej uczestników niż można typować do etapu międzyszkolnego przewodniczący komisji
konkursowej przedmiotu  następnego dnia po konkursie wyznacza godzinę dodatkowych
eliminacji.
- Do obowiązków nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie etapu szkolnego należy:

 Opracowanie pytań i zadań na eliminacje szkolne, 
 Sporządzenie listy uczestników (wykaz w protokole)
 Sporządzenie protokołu eliminacji szkolnych (wg wzoru wysłanego na maila)        

i dostarczenie w wersji elektronicznej  oraz papierowej do M. Tomaszewskiej  
w terminie  do 12.01.2018 r.

 Podanie do wiadomości wyników  etapu szkolnego (do etapu międzyszkolnego 
przechodzi 3 uczniów z najlepszymi wynikami z każdego przedmiotu     (  do klasy 
szóstej włącznie  )

 Przewodniczący komisji konkursowych danego konkursu przechowują do końca roku 
szkolnego 2017/2018 prace pisemne uczestników konkursu. 

Eliminacje międzyszkolne

Za organizację eliminacji międzyszkolnych odpowiada placówka, która je przeprowadza oraz
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Eliminacje międzyszkolne będą miały formę testów różnicujących, z pytaniami otwartymi i
zamkniętymi :

- czas rozwiązania testu – 60 minut
- testy opracowane przez CEN zostaną dostarczone organizatorom w dniu konkursu w

zalakowanej  kopercie,  której  pieczęć  zostanie  złamana  komisyjnie  w  obecności
wszystkich uczestników.

- po  przeprowadzeniu  eliminacji  międzyszkolnych  testy  w  zalakowanej  kopercie
dostarczone zostaną do CEN, gdzie Komisja Konkursowa dokona ich sprawdzenia.

Laureatami  zostają osoby  z  trzema  najwyższymi  wynikami  punktowymi.  Lista
uczestników eliminacji wraz z punktacją zostanie umieszczona na stronie internetowej CEN
w Koszalinie do 15.05.2018 r.
Laureaci i ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie i miejscu
podsumowania konkursu, połączonego z wręczaniem nagród i dyplomów.

Zakres treści
Zakres  treści  we  wszystkich  przedmiotach  wykracza  poza  podstawę  programową  szkoły
podstawowej, niezależnie od realizowanego w szkołach programu i podręcznika.


