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Wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół 
podstawowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty 

 
1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny, 

2. Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego, 

3. Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego , 

4. Wojewódzki Konkurs Biologiczny, 

5. Wojewódzki Konkurs Chemiczny, 

6. Wojewódzki Konkurs Fizyczny, 

7. Wojewódzki Konkurs Historyczny, 

8. Wojewódzki Konkurs Geograficzny. 

9. Wojewódzki Konkurs Matematyczny, 

 

Wykaz turniejów, konkursów i olimpiad tematycznych o zasięgu 
wojewódzkim i ogólnopolskim 

 

1. Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierzy i 

dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice 

Rzeczypospolitej”, 

2. II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny, 

3. Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2023 „Ostatnie tajemnice 

Ziemii”, 

4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku, 

5. III Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista, wirtuoz, kompozytor, 

polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”, 

6. Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, 

7. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 

8. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, 

9. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim, 

10. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 

11. Wojewódzki Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”, 

12. Wojewódzki Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – Żak , 

13. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej, 



 

Wykaz zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki 
sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe 

 
1. Zawody indywidualne: 

akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację,  bieg przełajowy, boks, bowling 

sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, 

kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, 

kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie – 

shorttrack, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, 

pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, 

snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, 

taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy – styl 

klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo. 

 

2. Zawody zespołowe: 

Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka 

siatkowa, piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, sporty 

wrotkarskie, żeglarstwo. 

 

3. W przypadku, gdy zawody nie są wymienione w powyższym wykazie, a absolwent szkoły 

podstawowej legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć 

sportowych i zostały one wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, szkolna 

komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w procesie rekrutacji. 

 


