
Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską Olimpiadę (nie tylko) 
dla Mistrzów z języka angielskiego. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-
VIII szkół podstawowych. 

Celem olimpiady jest sprawdzenie umiejętności w zakresie czytania 
ze zrozumieniem, kojarzenia faktów i zidentyfikowania głównego przesłania tekstów.

Dla każdej klasy przeznaczony zostanie osobny test, a treści w nim zawarte będą 
dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów. Olimpiada z języka 
angielskiego składać się będzie z kilku artykułów. Uczniowie będą mieli możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności czytania oraz interpretacji różnych typów tekstów: 
literackich, popularnonaukowych, informacyjnych, użytkowych.

Olimpiada z języka angielskiego odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. Dodatkowo 
w dniach 6-8 grudnia 2022 r. odbędą się olimpiady:

        z języka polskiego - 5 grudnia 2022 r.
        z matematyki - 6 grudnia 2022 r.
        z historii - 8 grudnia 2022 r.

Szkoły, które wyrażą chęć udziału w zawodach, powinny zgłosić swoich uczestników 
do 15 listopada 2022 r. wybierając jeden sposób:        

        wysłanie zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej: www.iro.edu.pl,
        przekazanie zgłoszenia telefonicznie pod nr: 22 517-13-00,
        wypełnienie zgłoszenia i wysłanie go faksem pod nr: 22 517-13-01,
       wypełnienie zgłoszenia i wysłanie go pocztą elektroniczną na adres:

               iro@iro.edu.pl

Opłata za udział jednego uczestnika w jednej olimpiadzie wynosi 14 zł, z czego 
na konto organizatora należy przekazać:

        13,50 zł od uczestnika, gdy szkoła łącznie ze wszystkich przedmiotów zgłosi 
                od 8 do 49 uczestników,  

        13,00 zł od uczestnika, gdy szkoła łącznie ze wszystkich przedmiotów zgłosi 
                przynajmniej 50 uczestników.

Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną 
uhonorowani dyplomami laureata, wyróżnienia oraz nagrodami książkowymi. 
Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące                    
o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie: www.iro.edu.pl 
oraz pod numerem telefonu: 22 517-13-00.

04-205 Warszawa; ul. Naddnieprzańska 26/B
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e-mail: iro@iro.edu.pl; http://www.iro.edu.pl
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NOWA 

FORMUŁA



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełnij czytelnie drukowanymi literami

Imiona i nazwiska nauczycieli - szkolnych koordynatorów olimpiady:

..........................................................................................................................................

Oświadczam, że najpóźniej do dnia 9 grudnia 2022 r. odeślę listem poleconym karty odpowiedzi
i dokonam wpłaty na konto Instytutu Rozwoju Oświaty za faktyczną liczbę startujących w olimpiadzie. 
Ponadto zobowiązuję się do rzetelnego przeprowadzenia olimpiady zgodnie z regulaminem oraz 
poinformowania zainteresowanych o jego treści.

Podpis koordynatora:

Nazwa i numer szkoły:

Miejscowość:

Ulica i nr budynku:

Kod pocztowy: Poczta:

Województwo:

Telefon:

e-mail:

...................................................................................................................

...........................................................................................................

................................................................................

...................................................................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.....  ..........-

NIP szkoły (proszę podać tylko w przypadku, gdy szkoła chce otrzymać fakturę VAT):

..........................................................................................................................................

Liczba uczestników  do olimpiad:zgłoszonych

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI

Szkoła podstawowa

kl. 7 kl. 8
min. 8 
z danej 
szkołykl. 4 kl. 5 kl. 6

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

Łącznie

Suma wszystkich uczestników:


