
Szkolny konkurs wiedzy z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej. Tytuł 

laureata uzyskało siedemnaścioro uczniów:  

Norbert Gondek - kl. 2bs 

Aleksandra Kraszewska - kl. 2bs 

Oskar Maksymiuk - kl. 2bs 

Filip Kuryło - kl. 2bs 

Julia Skałecka – kl. 3as 

Jakub Smętkowski - kl. 3as 

Nikola Szewczuk - kl. 3as 

Alan Kieś - kl. 4bs 

Robert Horbaczewski - kl. 4bs 

Julia Dobosz - kl. 4as 

Martyna Zbawicka - kl. 5as 

Zofia Godzisz - kl. 5bs 

Katarzyna Ostrowska - kl. 5bs 

Maciej Przyłucki - kl. 6as 

Marcel Skobieś - kl. 6bs 

Dominika Odrzywolska - kl. 6as 

Aleksandra Suchań - kl. 6as 

 

Pierwszo- i drugoklasiści mieli też okazję sprawdzenia swojej wiedzy w szkolnym konkursie 

wiedzy o krajach anglojęzycznych.  

W konkursie uczestniczyło 27 uczniów, spośród których wyłoniono czterech laureatów:  

Filip Gębicki kl I bg 

Wiktoria Łubaczuk I ag 

Aleksandra Pniowska II dg 

Paulina Tywoniuk I ag 

 

Szkolny konkurs ,,Sag mal das auf Deutsch’’, czyli ,,Powiedz to po niemiecku’’  
Do finału zakwalifikowała się najlepsza siódemka. Na podium znalazły się: 

I. miejsce - Karolina Skwarczewska kl. I cg 

II. miejsce - Izabela Obcarska kl. I bg 

III. miejsce - Oliwia Zgierska I ag 

Konkurs realioznawczy o krajach niemieckojęzycznych ,,DACHL- Länder. Sześcioro 

uczniów awansowało do finału, którego uwieńczeniem było wyłonienie trójki zwycięzców:  

 

I. miejsce - Justyna Nowosad kl. II dg 

II. miejsce - Michał Prus kl. II cg 

III. miejsce - Bartek Kolano kl. II cg 

Wyróżnienia otrzymali: 

Klaudia Chmielewska kl. II cg 

Magdalena Lewicka kl. II cg 

Marta Orłowska kl. II cg 

 

Szkolny konkurs językowy „Idiomy i przysłowia w języku angielskim i niemieckim There 

is the rub! Aha, da liegt der Hund begraben! Aha, tu jest pies pogrzebany? a może W tym 

sęk?”  
Aż 21 uczniów zmierzyło się w pierwszym etapie, składającym się wyłącznie z zadań 

zamkniętych. Drugi etap dzielił się na dwie części: pisemną z zadaniami otwartymi, do której 



zakwalifikowało się czternastu uczniów oraz ustną, gdzie rywalizowała już tylko najlepsza 

czwórka. Wynik niewątpliwie zaskoczył wszystkich, ponieważ pierwsze miejsce ex aequo 

zajęły: 

Karolina Gwardiak kl. III bg i Aleksandra Kuźmiczuk kl. III cg 

drugie miejsce ex aequo zajęli: 

Kamila Siatka kl. III ag i Maciej Dubaj kl. III ag 

 

 

Szkolny konkurs plastyczny „Przysłowia w języku angielskim i niemieckim”  
Uczniowie klas trzecich gimnazjum mogli również zaprezentować swoje zdolności plastyczne. 

Uczestnicy losowali przysłowia, które należało przedstawić w formie plakatu. Konkurs 

wymagał zarówno wyobraźni jak i trafnego pomysłu. Zabawa cieszyła się dużym 

zainteresowaniem. Wyniki prezentują się następująco: 

I. miejsce – Weronika Jankowska kl. III bg i Natalia Węgrzyn kl. III cg 

II. miejsce – Natalia Kostecka kl. III bg i Julia Pogoda kl. III ag 

III. miejsce – Aleksandra Kuźmiczuk kl. III cg i Aleksandra Budzyńska kl. III cg 

Wyróżniono również prace uczennic klasy III bg Darii Szkliniarz i Katarzyny 

Ogrodowskiej 


