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Olimpiady ogólnopolskie i przedmiotowe konkursy kuratoryjne 

 
 Zuzanna Banasiewicz (8a)  została laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady 

Matematycznej Juniorów oraz finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego. Uzyskane tytuły zwolniły Zuzannę z egzaminu 
ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki z równoczesnym uzyskaniem 
maksymalnego wyniku z tych części egzaminu. Uczennica otrzymała celującą 
oceną z tych  przedmiotów na koniec nauki w szkole podstawowej. Ma też 
zagwarantowane pierwszeństwo w rekrutacji do wybranego LO. Zuzannie w 
przygotowaniach z matematyki pomagała Pani Anna Cichocka, a z języka 
polskiego Pani Jolanta Dąbrowska. 
 

 Zuzanna została też finalistką kuratoryjnego konkursu polonistycznego, 
a rok temu zdobyła tytuł laureata w kuratoryjnym konkursie biologicznym. 
Nad przygotowaniem do konkursu biologicznego czuwała Pani Hanna 
Gradkowska. 

 
 Jadwiga Dzudzewicz (8a) i Amelia Short  (8a), Wiktoria Aden (8b) i Jan 

Różański (8b) zostali laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka 
Angielskiego dla Juniorów organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków 
Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu. Laureaci tej olimpiady mogą 
wybierać w ofercie najlepszych liceów w Polsce,  gdyż uzyskany tytuł pozwala 
na przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej. 
Uczniowie mogą też bez egzaminu zacząć naukę według programu 
International Baccalaureate w języku angielskim, w tak zwanej klasie IB,  a na 
koniec mogą zdawać międzynarodową maturę. Byli też zwolnieni z pisania 
części egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i otrzymali szóstkę z tego 
przedmiotu. Uczniowie przygotowywali się pod okiem Pani Anny Walewskiej. 
 

 Jadzia została też finalistką kuratoryjnego konkursu języka angielskiego. 
 

 Hanna Wlazło (7a!) została   laureatką Olimpiady Historycznej Juniorów 
oraz finalistką kuratoryjnego konkursu z języka polskiego. Już dziś 
zapewniła sobie pierwszeństwo w przyszłorocznej rekrutacji do liceum. Opiekę 
nad uczennicą sprawowała z historii Pani Kinga Gaworska, a z języka polskiego 
Pani Justyna Głuszko. 
 

 Laura Ryfa (8a) została laureatką, a Jeremi Bieniasz (8b) i Igor Sadłocha 
(8a) zostali finalistami kuratoryjnego konkursu z matematyki. Tym samym 
Laura została zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z zakresu matematyki 
i otrzymała najwyższą ocenę z tego przedmiotu na świadectwie ukończenia 
szkoły. Natomiast finaliści przedmiotowych konkursów kuratoryjnych uzyskali 
punkty rekrutacyjne, które pomogą im dostać się do wybranej szkoły 
ponadpodstawowej. Uczniów przygotowywała Pani Anna Cichocka 



 
Interdyscyplinarne konkursy kuratoryjne 

 
 Igor Sadłocha z kl. 8a rok temu uzyskał tytuł finalisty, a w tym roku sięgnął 

po najwyższe wyróżnienie. Został laureatem Konkursu Filozoficznego 
"W drodze ku mądrości" zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo 
Filozoficzne na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i jest pierwszym 
laureatem tego konkursu w historii naszej szkoły. Igor pracował pod 
kierunkiem Pani Anny Szymaszczyk. 
 


