
 

 

Vyhodnotenie 29. ročníka školského kola olympiády  bilingválneho štúdia  
v anglickom jazyku v školskom roku 2018/2019  

na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach 
                            

Dňa 14.11. 2018 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil    
29. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium. 
 

Zúčastnili sa jej  žiaci prvého až piateho ročníka BS, v kategórii 2C1 bolo 37 žiakov     
a 4 žiaci v kategórii 2C2, spolu 41 žiakov. Súťaž pozostávala z dvoch kôl: 

 písomného so začiatkom o 8. 00 hodine  

 a ústneho so začiatkom o 9.30.  
 

Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu 
s porozumením a čítania s porozumením. Počas písomnej časti sa o organizáciu, opravu 
testov a dozor starali   PhDr. Kováčová, Mgr. Danková, Mgr. Madžarová. 
 

Ústnej časti školského kola sa zúčastnilo spolu 26 študentov, z toho traja v kategórii 2C2, 
ktorí dosiahli nadpolovičnú väčšinu bodov v písomnom teste. Speaking test bol zameraný    
na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť 
a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr 
vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy. Trojčlenná komisia 
pozostávala z týchto členov:  
Mgr. Júlia Drozdová, Mgr. Jozefína Fričová, Mgr. Ravi Kant Bhutani. 

Výsledky školského kola boli elektronicky spracované a odoslané do centra Iuventa. 
 

Záverečného vyhodnotenia sa zúčastnil  pán  riaditeľ Ing. Peter Országh , ktorý  ocenili 
veľmi dobrú úroveň súťaže, zablahoželal  súťažiacim k výsledkom  a odovzdal diplomy             
a  knižné ceny nasledovným študentom: 
 
Kategória 2C 1 : 

1. miesto:  Zuzana Lazarová 4.E  
2. miesto: Lenka Onderková 5.E 
3. miesto : Jana Petrová 5.D 
4.  miesto:  Natália Bradová 2.E 

 
Cena za invenčnosť a kreativitu : Adam Barobin 2.E 

 
Kategória 2 C 2: 

1. miesto :  Michael Klitou 5.E 
2. miesto:   Nikola Figmigová 2.E 
3 .   miesto:  Patrícia Sajková 5.D 

 
Do krajského kola postupuje  Zuzana Lazarová  v kategórii  2C1  
a do obvodného kola    Michael Klitou  v kategórii  2C2. 
 
16. 11. 2018 
PhDr. Darina Kováčová, PK BS 



 

 

Fotodokumentácia k súťaži: 
 

  
 

    
 

                                                         
 
 
 

   


