
 

 

 

 

21 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego 

Konkursu Matematycznego ALFIK MATEMATYCZNY 2018.  

Celem konkursu była promocja uzdolnionej matematycznie młodzieży oraz rozwijanie 

zainteresowania uczniów matematyką.  

W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły, którzy przez 90 minut wzmagali 

się z zadaniami testowymi. 

 

Najlepsze wyniki na poszczególnych poziomach uzyskali: 

 

Klasy pierwsze: 

1. Adam Lęcznarowicz  kl. 1c  -  uczeń  p. A. Rokity – 11 miejsce w województwie 

podkarpackim, czyli 79, 46  % punktów do uzyskania oraz dyplom za uzyskanie  dobrego 

wyniku w konkursie. 

 

2. Mikołaj Kuźmik kl. 1h – uczeń p. I. Dyderskiej 18 miejsce w województwie 

podkarpackim, czyli 77,67 % punktów do uzyskania oraz dyplom za uzyskanie  dobrego 

wyniku w konkursie. 

 

3. Karol Zahuta kl. 1b  – uczeń  p. B. Bieńko - 21 miejsce w województwie 

podkarpackim, czyli 75,44 % punktów do uzyskania oraz dyplom za uzyskanie  dobrego 

wyniku w konkursie. 

 

4. Konrad Sitko kl. 1h – uczeń  p. I. Dyderskiej – 25 miejsce w województwie 

podkarpackim, czyli 75 % punktów do uzyskania oraz dyplom za uzyskanie  dobrego 

wyniku w konkursie. 

 

 



Klasy drugie: 

1. Tomasz Dąbek  kl. 2a  – uczeń  p. B. Bieńko  –  5 miejsce w województwie 

podkarpackim, czyli 89,28 % punktów do uzyskania oraz dyplom za uzyskanie  

bardzo dobrego wyniku w konkursie. 

 

Klasy trzecie i czwarte: 

1. Maciej Madej kl. 3b – uczeń  p. P.  Krasnego  – 7 miejsce w województwie 

podkarpackim dyplom , czyli 88,39  % punktów do uzyskania oraz dyplom za 

uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie. 

 

2. Mateusz Aliyev kl. 4i - uczeń  p. B. Bieńko – 14 miejsce w województwie 

podkarpackim dyplom,  czyli 84, 37 % punktów do uzyskania oraz dyplom za 

uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie. 

 

3. Karol Kąkol  kl. 3j  -  uczeń  p. A. Rokity  - 15 miejsce w województwie 

podkarpackim dyplom,  czyli 83, 92 % punktów do uzyskania oraz dyplom za 

uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie. 

 

4. Daniel Sowa  kl. 4a – uczeń  p. B. Bieńko – 38 miejsce w województwie 

podkarpackim dyplom,  czyli 75, 45 % punktów do uzyskania oraz dyplom za 

uzyskanie dobrego wyniku w konkursie. 

 

 

 

  GRATULUJEMY !!!  

 


