
KONKURSY PŁATNE zgodnie z zasadami podanymi na stronie 

internetowej. Na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty z lutego 2020 

udział w nich nie daje dodatkowych punktów ani żadnych innych 

korzyści w procesie naboru do szkół średnich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÓBR konkurs 

informatyczny, online 

https://omj.edu.pl/ 

 

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 

10.11.20 kl. 7-

8 

12.11.20 kla 

4-6 

13.11.20 kl 1-

3 

 On-line 

ALFIK 

MATEMATYCZNY 

www.jersz.pl, 

konkurs 

matematyczny. 

Wymagana min. 

liczba 

uczestników to 

11 osób. Koszt 

11zł/ uczeń 

25.02.21 godz. 

9.00 – 

10.30.Konkurs 

w tym 

terminie tylko 

dla klas 1-3 sp 

Termin 

wpłat 

rodziców 

30.10.20 

On-line 

MAT www.jersz.pl, 

szkoła musi 

zebrać min.11 

uczestników, 

koszt 11 zł/uczeń 

Termin 

nieznany w 

wyniku 

kwarantanny 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://omj.edu.pl/
http://www.jersz.pl/
http://www.jersz.pl/


KANGUR 

MATEMATYCZNY 

https://www.kangur-

mat.pl/index.php 

18.03.2021 

Termin zapisów 

do 31 .01.21 

 Niepodległości 

60 

 

 

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 

 

9.03.2021 

godz.9.30 

 Niepodległości 

60 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPUS 

https://www.olimpus.edu.pl/ 
 

sesja zimowa 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt 9.50 zł/uczeń, 

konkurs dla uczniów 

klas 4-8. 

Min liczba 

uczestników 8 osób 

9.02.21 

matematyka 

10.02.2021 

język angielski 

 

 

 

 

 

 

 

do 14.12.20 

płatność 

 

 

On-line 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.kangur-mat.pl/index.php
https://www.kangur-mat.pl/index.php
http://www.swietlik.edu.pl/
https://www.olimpus.edu.pl/


OLIMPIADA MITOLOGICZNA 

Olimpus 

https://www.olimpus.edu.pl/mitologia 

Koszt 
9.50zł/uczeń 

Dla uczniów 

klas 4-8.min. 

liczba 

uczestników 

5 osób 

12.11.20 Termin 
płatności 
rodziców 
15.10.20 

On-line 

OLIMPUSEK 

https://www.olimpus.edu.pl/olimpuse

k 

sesja wiosenna 

KOSZT 9.50 
ZŁ za każdy 
test, min. 
liczba 
uczestników 
8.Konkurs 
dla klas 1-3. 

24.03.20 
jęz polski 

25.03.20 

matematyka 

Termin 
wpłat 
dla 
rodziców 
18.02.20 

Mały 
Moracz 

Armii 

Krajowej 

121`05-

075 

Warszawa 

Wesoła 

 
 

 

Lwiątko 

https://lwiatko.org/ 

Koszt 10 zł 

Konkurs dla 

klas 7-8 

Termin 

nieznany w 

związku z 

kwarantanną 

 

 

https://www.olimpus.edu.pl/mitologia
https://www.olimpus.edu.pl/olimpusek
https://www.olimpus.edu.pl/olimpusek
https://lwiatko.org/

