
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HUMANISTYCZNEGO  

OMNIBUS 2018 

 

          Ponad 6 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zmierzyło się 11 kwietnia  

2018 r. z zadaniami Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego OMNIBUS.  

          W intelektualnej rywalizacji wyłoniono 139 laureatów.  

Miło nam poinformować, że wśród nich znaleźli się uczniowie klas drugich i trzecich z naszej 

szkoły.  

 

Klasy drugie 

 

Anna Kuśmirek 

 

kl. II a 

Nagroda rzeczowa w wysokości 300 zł; 

1 miejsce w województwie lubelskim; 

1 miejsce w kraju; 

 

Zuzanna Kozak  

 

kl. II a 
Dyplom uznania za uzyskanie bardzo 

dobrego wyniku; 2 miejsce w województwie 

lubelskim; 15 miejsce w kraju; 

 

Lena Stajszczak 

 

kl. II a 

Dyplom uznania za uzyskanie bardzo 

dobrego wyniku; 2 miejsce w województwie 

lubelskim; 15 miejsce w kraju; 

 

Aleksandra Michalak  

 

kl. II c 

Dyplom uznania za uzyskanie bardzo 

dobrego wyniku; 4 miejsce w województwie 

lubelskim; 

 

Przemysław Zając  

 

kl. II b 

Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 5 miejsce w województwie 

lubelskim; 

 

Martyna Legencka  

 

kl. II a 

Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 6 miejsce w województwie 

lubelskim; 

 

Dominika Kawa  

 

kl. II a 
Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 6 miejsce w województwie 

lubelskim; 

 

Klara Dyczewska 

 

kl. II a 
Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 8 miejsce w województwie 

lubelskim; 

 

Mikołaj Łyjak 

 

kl. II b 
Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 9miejsce w województwie 

lubelskim; 

Klasy trzecie 

 

Jakub Matela 

 

kl. III f 

Dyplom laureata  

1 miejsce w województwie lubelskim;  

36 w kraju; 

 

Kajetan Kokowicz 

 

kl. III d 
Dyplom uznania za uzyskanie bardzo 

dobrego wyniku; 2 miejsce w województwie 

lubelskim; 51 miejsce w kraju; 

 

Maja Włosek 

 

kl. III a 
Dyplom uznania za uzyskanie bardzo 

dobrego wyniku; 3 miejsce w województwie 

lubelskim;  



 

Natalia Boruczenko 

 

kl. III c 

Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 4 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Amelia Bekiesza kl. III c Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 4 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Maria Dziadczyk kl. III d Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 6 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Alicja Baturo kl. III f Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 7 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Aleksandra Redźko kl. III f Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 7 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Martyna Szczepkowicz kl. III f Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 9 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Mateusz Rudzki kl. III f Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 9 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Paulina Belniak kl. III c Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 9 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Tatiana Perramant kl. III f Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 12 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Łucja Plewka kl. III c Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 12 miejsce w województwie 

lubelskim; 

 

 

 

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

                                                                                                 Szkolny koordynator konkursu:  

 

Krystyna Szerzeniewska 


