
Olympiáda z anglického jazyka        

 

Tak ako aj po uplynulé roky, s novým školským rokom prichádzajú i nové  kolá 

predmetových olympiád.  A tak sme aj my,  učitelia anglického jazyka,  pripravili pre našich 

študentov v školskom roku 2022/23 ďalšie kolo postupovej súťaže-školské kolo Olympiády 

v anglickom jazyku 2022.  

Školské kolo sa uskutočnilo dňa 28.novembra 2022. 

Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové 

kompetencie súťažiacich (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, praktické 

ovládanie jazyka). Ústna časť je zameraná na samostatný prejav na základe vizuálneho 

stimulu a situačných úloh.  

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.  

V kategórii 1A súťažili žiaci 7. A triedy – Jakub Karička, Saskia Lazorová, Marko Říha, 

Matúš Geletka a Šimon Domaracký. Dvaja žiaci boli úspešní riešitelia. 

1. miesto - Marko Říha ( 50 bodov ) 

2. miesto - Šimon Domaracký ( 48 bodov ) 

V kategórii 1B súťažili žiaci 8.B a 9.A. Z 8.B triedy sa do súťaže prihlásili žiaci Samuel 

Mendeľ, Samuel Buček a Róbert Badó. 

Z 9.A triedy to boli žiaci Mia-Aurélia Martinková, Zuzana Gojdanová, Margaréta Režuchová 

a Nina Chomišáková.  

Úspešnými riešiteľmi boli žiaci: Róbert Badó, Samuel Mendeľ, Mia-Auréllia Martinková, 

Zuzana Gojdanová, Margaréta Režuchová.  

1. miesto - Róbert Badó (61 bodov ) 

2. miesto  -Zuzana Gojdanová  ( 58 bodov ) 

3. miesto - Mia-Aurélia Martinková ( 54 bodov ) 

Víťazi každej kategórie Marko Říha a Róbert Badó postúpili do okresného kola, ktoré sa 

uskutočnilo 19.1. 2023. Úspešným riešiteľom sa stal Róbert Badó a umiestnil sa na 11. 

mieste. 

 

                                       Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť a blahoželáme. 

Želáme im veľa úspechov a dúfame, že i táto súťaž prispela k ich ďalšej motivácií pri 

štúdiu tohto krásneho jazyka.                                                        

 p.uč. Martinková a p. uč. Dobošová                                                                                


