
Mińsk Mazowiecki, 07.05.2019 r.  

 

DYREKTORZY 

Szkół Podstawowych 

Powiatu Mińskiego 

 

Szanowni Państwo 
 

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów klas I – III i IV – VIII z Państwa szkoły do udziału  

w XII Powiatowym Konkursie Wiedzy OMNIBUS 2019. 

Dla chętnych, inteligentnych, młodych ludzi, ciekawych świata i praw nim 

rządzących stwarzamy możliwość zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności 

z różnych dziedzin. 

 

Konkurs składał się będzie z dwóch etapów:  

 I szkolnego – polegającego na rozwiązaniu testu przesłanego przez nas 

do Państwa  

 II powiatowego – będącego rywalizacją indywidualną przeprowadzoną w kilku 

rundach. W II etapie będą uczestniczyć zwycięzcy I etapu. Zadaniem 

uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin 

wiedzy, np. przyrody, matematyki, informatyki, sztuki, historii i języka 

polskiego.  

Etap powiatowy odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1  

w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 9. 

 Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie (na karcie zgłoszenia), prosimy 

przesłać faxem na numer 25-758-21-22 lub pocztą elektroniczną na adres 

konkurssp1kopernik@wp.pl do 24.05.2019 r.  

 Wszystkim szkołom chętnym do wzięcia udziału w rywalizacji prześlemy drogą 

elektroniczną zestawy pytań z kluczami odpowiedzi do 31.05.2019 r. Zestawy 

dostosowane będą do dwóch grup wiekowych: uczniów z klas I – III i IV – VIII. 

 Państwa zadaniem będzie powielenie otrzymanych arkuszy 

oraz przeprowadzenie w dniach 3 - 5.06.2019 r. etapu szkolnego Konkursu.  

 Na rozwiązanie testów prosimy przeznaczyć 45 minut. 



 Spośród uczestników szkolnego etapu Konkursu prosimy wyłonić po jednym 

reprezentancie z klas I – III i IV – VIII (uczniów, którzy zdobędą największą 

ilość punktów) i zgłoszenie ich do finału.  

 Na zgłoszenia finalistów pocztą elektroniczną (na w/w adres)  

lub faxem czekamy do 7.06.2019 r.  

 Rozgrywki finałowe planujemy przeprowadzić:  

12.06.2019r. dla kl. IV – VIII o 9:00 

13.06.2019r. dla kl. I – III  o godz. 9:00.  

O ewentualnych zmianach terminu finału powiadomimy Państwa ze stosownym 

wyprzedzeniem. 

Jeszcze raz zachęcamy do udziału w kolejnej edycji naszego Konkursu. Prosimy też 

o zachęcenie uczniów do sprawdzenia swoich możliwości, jakie daje posiadana 

przez nich wiedza. Kto wie, jaka przyszłość stoi przed laureatem OMNIBUSA 2019?  

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów Konkursu:  
kl. I – III pp. Elżbiety Gajdy, Karoliny Kluczek, Moniki Kosut, Ewy Zagórskiej, 

Natalii Pielasy,  
kl. IV – VIII pp. Małgorzaty Szczęsnej, Małgorzaty Nowickiej, Bożeny Polkowskiej, 

Moniki Sokołowskiej  
Pozdrawiamy i czekamy na Państwa decyzję.  

 

Organizatorzy 


