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Jak co roku, we wrześniu 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 99 im. T. Kościuszki 

we Wrocławiu oficjalnie zadeklarowała uczestnictwo w Konkursie zDolny 

Ślązaczek, a ponadto - korzystając z rozszerzonej oferty konkursowej - również 

w Konkursie zDolny Ślązak. zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak są prestiżowymi 

konkursami wojewódzkimi dla uczniów, realizowanymi w ramach 

Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. 

W bieżącym roku szkolnym zmieniono koncepcję uczestnictwa ze względu na 

reformę ustroju szkolnego, a konkurs przyjął formułę przedmiotową. 

Każdy z zainteresowanych mógł wziąć udział zarówno w konkursie 

adresowanym do uczniów szkół podstawowych, a także - w konkursie dla 

gimnazjalistów. 

Nic dziwnego, że konkurs cieszył się większym zainteresowaniem niż w 

minionych latach. 

 

 

W zDolnym Ślązaczku w dziedzinie języka polskiego wzięło udział 23 

uczniów. 

Najwyższy wynik wypracowany w SP 99 to: 16 pkt./22. 

W zDolnym Ślązaku w dziedzinie języka polskiego, historii i wiedzy o 

społeczeństwie wzięło udział 7 uczniów. 

Najwyższy wynik wypracowany w SP 99 to: 20 pkt./40. 

 

 

W zDolnym Ślązaczku w dziedzinie matematyki wzięło udział 38 uczniów. 

Najwyższy wynik wypracowany w SP 99 to: 12 pkt./22. 



W zDolnym Ślązaku w dziedzinie matematyki i fizyki wzięło udział 13 

uczniów. 

Najwyższy wynik wypracowany w SP 99 to: 23 pkt./30. 

 

 

W zDolnym Ślązaczku w dziedzinie nauk przyrodniczych wzięło udział 16 

uczniów. 

Najwyższy wynik wypracowany w SP 99 to: 24 pkt./40. 

 

 

W zDolnym Ślązaczku w dziedzinie języka angielskiego wzięło udział 45 

uczniów. 

Najwyższy wynik wypracowany w SP 99 to: 31 pkt./35. 

5 uczniów zakwalifikowało się do etapu powiatowego. 

 

 

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM! 

 

 

Łącznie w 6 konkursach 59 uczniów SP 99 wzięło udział 142 razy. 

 

Organizatorami i realizatorami konkursów przedmiotowych byli nauczyciele: 

 

koordynator SP 99: 

nauczyciel matematyki, fizyki i techniki, 

 

koordynator w zakresie przedmiotów humanistycznych: 

nauczyciel języka polskiego, 

 

koordynator w zakresie nauk przyrodniczych: 

nauczyciel matematyki, biologii i chemii, 

 

koordynator w zakresie języków obcych: 

nauczyciel języka angielskiego. 
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