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SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI 

WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ  

DLA LAUREATÓW KONKURSÓW 

PRZEDMIOTOWYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 



W TEGOROCZNYCH  

KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

UCZESTNICZYŁO  

21 950 UCZNIÓW  

Z   966 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

(tj. 77,28 % wszystkich szkół podstawowych)  



WOJEWÓDZKI KONKURS  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

  w etapie szkolnym uczestniczyło 8 180 uczniów,  

  283 uczniów zakwalifikowało się do etapu 

rejonowego, 

  20 uczniów zakwalifikowało się do etapu 

wojewódzkiego. 



WOJEWÓDZKI KONKURS  

JĘZYKA POLSKIEGO  

 w etapie szkolnym uczestniczyło 4 820 uczniów,  

  182 uczniów zakwalifikowało się do etapu 

rejonowego, 

  25 uczniów zakwalifikowało się do etapu 

wojewódzkiego. 



WOJEWÓDZKI KONKURS 

MATEMATYCZNY 

 w etapie szkolnym uczestniczyło 8 950 uczniów, 

 266 uczniów zakwalifikowało się do etapu 

rejonowego 

 50 uczniów zakwalifikowało się do etapu 

wojewódzkiego 



LAUREACI KONKURSÓW 

PRZEDMIOTOWYCH 

9 laureatów Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Angielskiego, stanowi 0,11% 

wszystkich uczestników tego konkursu 

 

99,89% 

0,11% 



LAUREACI KONKURSÓW 

PRZEDMIOTOWYCH 

10 laureatów Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Polskiego, stanowi 0,21% wszystkich 

uczestników tego konkursu 

 

99,79% 

0,21% 



LAUREACI KONKURSÓW 

PRZEDMIOTOWYCH 

25 laureatów Wojewódzkiego Konkursu 

Matematycznego, stanowi 0,28% wszystkich 

uczestników tego konkursu 

99,72% 

0,28% 



ZESTAWIENIE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

ETAP 

Wojewódzki 

Konkurs  

Języka 

Angielskiego 

Wojewódzki 

Konkurs 

Języka 

Polskiego 

Wojewódzki 

Konkurs 

Matematyczny 
RAZEM 

liczba uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych etapów 

etap szkolny 8 180 4 820 8 950 21 950 

etap rejonowy 283 182 266 731 

etap wojewódzki 20 25 50 95 

Liczba finalistów 11 15 25 51 

Liczba laureatów 9 10 25 44 



UPRAWNIENIA LAUREATA  

 Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej 
kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, 
publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej  
lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole 
ponadpodstawowej ogólnodostępnej.  

 Jednocześnie laureat konkursu przedmiotowego musi spełnić 
dodatkowe warunki, jeśli chce zostać przyjęty do publicznej szkoły 
ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 
mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole 
ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa 
sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, 
publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału 
dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej 
lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej 
ogólnodostępnej.  

 

Art. 132 ustawy Prawo oświatowe 



UPRAWNIENIA LAUREATA 

 Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, 
o którym mowa w art. 44zzzw, oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanych  
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 
ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego 
przedmiotu. 

 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie 
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia 
lub słuchacza szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej 
realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu 
odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 
44zzs ust. 3. 

 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne  
z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 
najwyższego wyniku. 

 

Art. 44zx Ustawy o systemie oświaty 



UPRAWNIENIA LAUREATA 

 Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną 

ocenę klasyfikacyjną, tj. ocenę celującą.  

 

Art. 44j Ustawy o systemie oświaty 

 



 

GRATULUJEMY 


