
Udział i osiągnięcia uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr I  

im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej  

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 
 

 

 

OLIMPIADY  

KONKURSY POD PATRONATEM KURATORA  

FINAŁY KONKURSÓW OGÓLNOPOLSKICH 

Olimpiada Języka Niemieckiego 

 

laureat etapu centralnego 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa  

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

finalista etapu centralnego 

 

XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks 

AGH” –  geografia z elementami geologii 

laureat III etapu 

Konkurs Języka Niemieckiego 

 

etap ogólnopolski – I miejsce  

Konkurs „Polska-Węgry – historia przyjaźni” etap ogólnopolski –  

1 laureat, 3 finalistów 

„Matematyka bez granic” etap ogólnopolski – VI miejsce 

(zespołowo) 

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 

“Turbolandeskunde” 

etap ogólnopolski – udział 

X Ogólnopolski Konkurs Logiczny 

 

etap ogólnopolski – udział  

II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski 

 

etap ogólnopolski – udział  

IV Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy o Republice 

Słowackiej 

etap ogólnopolski – udział  

Ogólnopolski Konkurs “Fizyczne i Astronomiczne 

Stypendia w Toruniu”  

etap ogólnopolski – udział  

II Ogólnopolski Konkurs na prezentację multimedialną 

“Chrzest Polski” 

etap ogólnopolski – udział  

I Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Mapplab 

 

etap ogólnopolski – udział 

„Fizyczne Ścieżki” etap ogólnopolski – wyróżnienie 

 

I Konferencja Młodych Chemików “Chemia dla 

zrównoważonego rozwoju”/Wydział Chemii UJ  

etap wojewódzki – II miejsce 

Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – 

matematyka  

II etap – udział  

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

 

etap okręgowy – udział  

Olimpiada Biologiczna 

 

etap okręgowy – udział 

Olimpiada Historyczna 

 

etap okręgowy – udział 

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze 

Sprawiedliwości 

etap okręgowy – udział  



Olimpiada Solidarności 

 

etap okręgowy – udział 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

 

etap okręgowy – udział 

Olimpiada Teologii Katolickiej 

 

etap diecezjalny – udział 

Olimpiada Wiedzy Chemicznej 

 

etap okręgowy – udział 

Olimpiada Geograficzna  

 

etap okręgowy – udział 

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 

 

etap okręgowy – udział 

Olimpiada Przedsiębiorczości 

 

etap okręgowy – udział 

 

INNE OSIĄGNIĘCIA  

KONKURSY – ETAP POWIATOWY 

Konkurs antyczny „W kręgu mitów i kultury antycznej” 

 

etap wojewódzki – udział  

Otwarte Małopolskie Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w 

strzelaniu z broni kulowej  

etap wojewódzki – II miejsce 

Konkurs Wiedzy o Sejmie 

 

etap rejonowy – udział  

Ogólnopolski  Konkurs Recytatorski 

 

etap rejonowy – udział 

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 

 

etap rejonowy – wyróżnienie  

XI Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej/ 

Trzebinia 

etap rejonowy – I miejsce  

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Frist Step to 

Fields Medal” 

IV etap – udział 

XIII Festiwal Pieśni Patriotycznej “To Polska – moja 

Ojczyzna” 

etap międzypowiatowy – I miejsce  

Powiatowe Zawody Strzeleckie z okazji Święta 

Niepodległości/Andrychów 

etap międzypowiatowy – III miejsce 

Powiatowy Konkurs Poetycki ,,Nienazwane uczucia” 

 

etap powiatowy – II i III miejsce 

Powiatowy konkurs recytatorski  

“W cieniu jodeł i świerków” 

etap powiatowy – I miejsce 

Kangur Matematyczny  

 

etap powiatowy – 3 wyróżnienia 

Konkurs wokalno-muzyczny „Miłość to wybór drogi 

miłości i wierność wyborowi“ 

etap powiatowy – I miejsce  

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

 

etap powiatowy – II miejsce 

XII Powiatowy Konkurs Geograficzny “Polskie Parki 

Narodowe” 

etap powiatowy – I miejsce  

(drużynowo) 

 

 



ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

zawody etap miejsca 

Mistrzostwa Polski 

Juniorów w pływaniu  

etap centralny I miejsce: Mistrzyni Polski – 200 m 

stylem klasycznym 

II miejsce: Wicemistrzyni Polski – 100 m 

stylem klasycznym 

Finalista Mistrzostw Polski – 100 m 

stylem klasycznym  

Kolarstwo górskie etap wojewódzki IV, VI, XX miejsce 

Sztafetowe biegi 

przełajowe 

etap powiatowy 

 

etap wojewódzki 

I miejsce chłopców 

I miejsce dziewcząt 

IV miejsce  

Drużynowa Liga 

Lekkoatletyczna 

etap powiatowy I miejsce dziewcząt  

II miejsce chłopców 

Indywidualna Liga 

Lekkoatletyczna 

etap powiatowy 

 

 

 

 

 

 

 

etap wojewódzki 

bieg na 100      I, II miejsce (dziewczęta) 

bieg na 200      I miejsce (dziewczęta) 

                         II, III miejsce (chłopcy) 

bieg na 400      I-III miejsce (dziewczęta) 

                         II miejsce (chłopcy) 

bieg na 800      I, II miejsce (dziewczęta) 

bieg na 1500    I, II miejsce (chłopcy) 

skok w dal        I, II miejsce (dziewczęta) 

bieg na 800      III miejsce (dziewczęta) 

skok w dal        IV miejsce (dziewczęta) 

sztafeta 4x100  I miejsce (dziewczęta) 

bieg na 1500    III miejsce (chłopcy) 

Zawody w piłce 

koszykowej 3x3 

etap powiatowy II miejsce 

 

Koszykówka dziewcząt  

i chłopców 

etap powiatowy I miejsce (dziewczęta) 

III miejsce (chłopcy ) 

Mistrzostwa Powiatu w 

pływaniu 

etap powiatowy dziewczęta: 

III  miejsce w stylu dowolnym  

I miejsce w stylu klasycznym  

II miejsce w stylu klasycznym  

III miejsce w stylu klasycznym  

I miejsce w stylu grzbietowym  

II miejsce w stylu grzbietowym  

III miejsce w stylu grzbietowym  

I miejsce w stylu motylkowym  

chłopcy: 

I miejsce w stylu dowolnym  

II miejsce w stylu dowolnym 

I miejsce w stylu klasycznym 

III miejsce w stylu grzbietowym  

II miejsce w stylu w stylu motylkowym  

Wojewódzkie 

Indywidualne  

i Sztafetowe Zawody  

w Pływaniu 

etap wojewódzki chłopcy : 

III miejsce w stylu klasycznym  

dziewczęta:  

I miejsce w stylu klasycznym  

IV miejsce  w stylu grzbietowym  



III miejsce w pływaniu sztafetowym  

Piłka ręczna 

 

etap powiatowy II miejsce ( dziewczęta) 

III miejsce ( chłopcy) 

Narciarstwo alpejskie etap powiatowy  

 

etap wojewódzki 

I, II miejsce ( dziewczęta) 

VI, VII miejsce ( chłopcy) 

XVI miejsce 

Piłka Siatkowa etap powiatowy I miejsce ( dziewczęta) 

I miejsce ( chłopcy) 

Mistrzostwa Powiatu w 

Tenisie Stołowym 

etap powiatowy I miejsce ( dziewczęta) 

I miejsce ( chłopcy) 

Powiatowy Finał Piłki 

Halowej 

etap powiatowy II miejsce (chłopcy) 

Drużynowe Biegi 

Przełajowe 

etap wojewódzki III miejsce dziewcząt drużynowo 

II miejsce dziewcząt w klasyfikacji 

indywidualnej 

Piłka nożna chłopców  

i dziewcząt 

etap powiatowy I miejsce dziewcząt 

III miejsce chłopców 

 


