
RODZAJ 
KONKURSU 

PODSTAWOWE 
INFORMACJE 

Termin konkursu Termin 
zapisy  

Miejsce 

Konkursy 
kuratoryjne : 
Biologia, 
matematyka, 
 jęz. hiszpański  
WOS 
Geografia 
Chemia 
jęz. angielski 
jęz. niemiecki 
jęz. polski 
historia 
jęz .francuski 
jęz. rosyjski 
fizyka 

w tej chwili 
zmieniane są loginy 
i hasła dla szkół. 
UWAGA! Uczeń 
przystępujący do 
konkursu 
kuratoryjnego 
musi bezwzględnie 
dysponować 
podpisaną zgodą 
Rodzica na udział. 
Formularze 
znajdziecie 
Państwo na stronie 
konkursy.mscdn.pl 

terminy podamy 
po ukazaniu się 
ich na stronie 
konkursy.mscdn.pl 
Co roku pierwsze 
konkursy 
kuratoryjne 
odbywają się już 
na początku 
października 

05.10.19 O miejscu w 
którym 
odbędzie się 
konkurs 
będzie 
informacja 
drogą 
mailową 

OLIMPIADA 
MATEMATYCZNA 
JUNIORÓW 

Jest to prestiżowy 
konkurs, którego 
trudność 
zdecydowanie 
wykracza poza 
podstawy 
programowe. 
Informacje można 
znaleźć na stronie 
omj.edu.pl 
Bardzo proszę, 
aby uczniowie ED 
przyjechali na 
konkurs z 
podpisaną przez 
Rodziców zgodą 
na przetwarzanie 
danych 
osobowych. 
Formularz 
znajdziecie Państwo 
na stronie 
internetowej 
konkursu 
 

26 września. Czas 
trwania testu 9.00 
– 10.15.Bardzo 
proszę o obecność 
w sali o 8.45. 
 

 O miejscu w 
którym 
odbędzie się 
konkurs 
będzie 
informacja 
drogą 
mailową 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BÓBR konkurs 
informatyczny, online 
 

 
Uczniowie ED 
chcący brać 
udział w 
konkursie 
proszeni są o 
posiadanie 
własnych 
laptopów. 
Szczegółowe 
informację 
dotyczące 
zakładania 
własnego konta 
prze ucznia 
przekażę 
Państwu w 
październiku. 
Strona 
internetowa 
www.bobr.edu.pl 

13 listopada 
2019 – Junior 
klasy 7-8, 
godz.12.00 – 
13.00 
 
14 listopada 
2019 
Benjamin, 
klasy 4-6, 
godz.12.00-
13.00 
 
15 listopada 
Skrzat, klasy 
1-3, 
godz.12.00-
13.00 

System 
zgłoszeń 
otwiera się 
10.10, ale 
bardzo 
proszę 
przesyłać 
zgłoszenia 
drogą 
mailową jak 
najszybciej 

O miejscu w 
którym 
odbędzie się 
konkurs 
będzie 
informacja 
drogą mailową 

ALFIK 
MATEMATYCZNY 

www.jersz.pl, 
konkurs 
matematyczny. 
Wymagana min. 
liczba 
uczestników to 
11 osób. Koszt 
9.50 zł/ uczeń 

20 listopada 
2019, godz. 
13.00- 14.30 ( 
75 min. test , 
15 min. 
sprawy 
organizacyjne) 

30.10.2019 
Można 
mailowo już 
zgłaszać do 
koordynatora 

O miejscu w 
którym 
odbędzie się 
konkurs 
będzie 
informacja 
drogą mailową 

MAT www.jersz.pl, 
szkoła musi 
zebrać min.11 
uczestników, 
koszt 9.50 
zł/uczeń 

09.01.2010, 
godz. 13.00-
14.45 ( 90 
min. test, 15 
sprawy 
organizacyjne) 

20.12.2019 
Można już 
zgłaszać 

O miejscu w 
którym 
odbędzie się 
konkurs 
będzie 
informacja 
drogą mailową 

 
KANGUR 
MATEMATYCZNY 

 
Konkurs 
matematyczny 

jeszcze nie 
znany ( z 
reguły 
odbywa się w 
marcu). 
Poinformuję o 
terminie jak 
tylko pojawi 
się na stronie 
konkursu. 
Możecie już 
Państwo 
zgłaszać 

  
O miejscu w 
którym 
odbędzie się 
konkurs 
będzie 
informacja 
drogą mailową 



dzieci  
 
 
ŚWIETLIK 
konkurs nauk 
przyrodniczych 

www.swietlik.edu.pl 
bardzo prosimy aby 
uczniowie ED 
biorący udział w 
konkursie 
przyjechali z 
podpisaną przez 
Rodzica zgodą na 
przetwarzanie 
danych osobowych i 
udział dziecka w 
konkursie. Jest to 
warunkiem 
przystąpienia do 
konkursu. 
Odpowiedni 
formularz na stronie 
internetowej firmy. 
Konkurs obejmuje 8 
poziomów 
odpowiednio do 
klas w szkole 
podstawowej. Koszt 
10 zł/uczeń 

17 marca, 
godz.9.00, 
proszę o 
obecność o 
8.45 

7.02.2020, można 
już przesyłać 
zgłoszenia 

 

 
 
 
 
 
 
 
OLIMPUS 

 
 
 
 
 
 
 
Koszt 9.50 zł/uczeń, 
konkurs dla 
uczniów klas 4-8. 
Min liczba 
uczestników 8 osób 

 
07.01.2020 – 
10.01.2020 
07.01-  jęz. 
polski, 
geografia 
08.01 – 
matematyka, 
biologia 
09.01 – jęz. 
angielski , 
fizyka 
10.01 – 
historia, 
chemia, 
przyroda 
jęz. niemiecki 

 
 
 
 
 
 
 
do 9.12.19 – jęz. 
polski, 
matematyka 
do 10.12.19 – 
jęz. angielski, 
niemiecki 
do 11.12.19 – 
historia,przyroda, 
biologia, 
geografia,chemia, 
fizyka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



OLIMPIADA 
MITOLOGICZNA 
Olimpus 

Koszt 
9.50zł/uczeń 
Dla uczniów 
klas 4-8.min. 
liczba 
uczestników 5 
osób 

14.11.19 25.10.19 
 

O miejscu w 
którym odbędzie 
się konkurs 
będzie 
informacja 
drogą mailową 

OLIMPUSEK KOSZT 9.50 
ZŁ, min. liczba 
uczestników 
8.Konkurs dla 
klas 1-3. 

8.01.20 test z 
edukacji 
zintegrowanej 

4.12.2019 O miejscu w 
którym 
odbędzie się 
konkurs będzie 
informacja 
drogą mailową 

 

Maks 
Matematyczny 

Koszt 10 zł 
Klasy 2-8 
Konkurs 
online 

24.10.19 16.10.19 Niepodległości 
60, Sulejówek 

 


