
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HUMANISTYCZNEGO  

OMNIBUS 2019 

 Ponad 5 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zmierzyło się 27 marca 
2019 r. z zadaniami Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego OMNIBUS.  

W intelektualnej rywalizacji wzięło udział 850 uczniów klas drugich i trzecich z całej Polski. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.  

 

    

Klasy drugie 

 

Oliwier M. 

 

kl. II a 

Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 5 miejsce w województwie 

lubelskim; 

 

Agata K. 

 

kl. II b 
Dyplom uznania za uzyskanie bardzo 

dobrego wyniku; 2 miejsce w województwie 

lubelskim; 39 miejsce w kraju; 

 

Weronika O. 

 

kl. II b 
Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 5 miejsce w województwie 

lubelskim; 

 

Michał K. 

 

kl. II c 

Dyplom uznania za uzyskanie bardzo 

dobrego wyniku; 1 miejsce w województwie 

lubelskim; 18 miejsce w kraju; 

 

Marta Z. 

 

kl. II c 
Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 4 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Michalina W.  

kl. II f 

Dyplom uznania za uzyskanie bardzo 

dobrego wyniku; 3 miejsce w województwie 

lubelskim; 86 miejsce w kraju; 

 

Wiktoria L. 

 

kl. II f 

Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 8 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Klasy trzecie 

 

Anna K. 

 

kl. III a 

Tygodniowy pobyt na obozie w Serpelicach; 

1 miejsce w województwie lubelskim;  

1 miejsce w kraju; 

 

Karmen G. 

 

kl. III a 
Dyplom uznania za uzyskanie bardzo 

dobrego wyniku; 4 miejsce w województwie 

lubelskim;  

 

Franciszek K. 

 

kl. III a 

Dyplom uznania za uzyskanie bardzo 

dobrego wyniku; 4 miejsce w województwie 

lubelskim;  

 

Dominika K. 

 

kl. III a 

Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 8 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Zuzanna K. kl. III a Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 20 miejsce w województwie 

lubelskim; 



Martyna L. kl. III a Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 19 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Maria Cz. kl. III b Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 8 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Dawid P. kl. III b Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 19 miejsce w województwie 

lubelskim; 

Mikołaj Ł. kl. III b Dyplom uznania za uzyskanie dobrego 

wyniku; 20 miejsce w województwie 

lubelskim; 

 

 

 

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

                                                                                                 Szkolni koordynatorzy konkursu:  

 

         E. Koniczyńska, K. Szerzeniewska 
 


