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Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych  

województwa lubuskiego w roku szkolnym 2021/2022 

ZAWODY  REJONOWE  I WOJEWÓDZKIE 
 

Miejsca zawodów wojewódzkich wszystkich konkursów zostaną podane w osobnym komunikacie w terminie 

na dwa tygodnie przed datą rozegrania etapu wojewódzkiego danego konkursu. 

 

 

 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII   
dla  uczniów szkół podstawowych 

Termin i miejsce zawodów rejonowych oraz siedziby Rejonowy Komisji Konkursowych 
Termin zawodów 

wojewódzkich 

 

16.02.2022 r. (środa), godz. 10.00 
 

Konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w 

każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego 

uzyskali awans do etapu II (rejonowego). 

 

08.04.2022 r.  

(piątek) 

godz. 13.00 

 

 

 
 
 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII  
dla  uczniów szkół podstawowych 

Termin i miejsce zawodów rejonowych oraz siedziby Rejonowy Komisji Konkursowych  Termin zawodów 
wojewódzkich 

 

15.02.2022 r. (wtorek), godz.10.00 

 

Konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w 

każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego 

uzyskali awans do etapu II (rejonowego). 

 

07.04.2022 r.  

(czwartek)  

godz. 13.00 
 

 
 
 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI 
dla  uczniów szkół podstawowych 

Termin i miejsce zawodów rejonowych oraz siedziby Rejonowy Komisji Konkursowych 
Termin zawodów 

wojewódzkich 

 

17.02.2022 r. (czwartek), godz. 10.00 

 

Konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w 

każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego 

uzyskali awans do etapu II (rejonowego). 

 

06.04.2022 r.   

(środa)  

godz. 13.00 

 
 
 
 
 



 
 

 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z GEOGRAFII 
 dla  uczniów szkół podstawowych 

Termin i miejsce zawodów rejonowych oraz siedziby Rejonowy Komisji Konkursowych  Termin zawodów 
wojewódzkich 

 

09.02.2022 r. (środa), godz. 10.00 

 

Konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w 

każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego 

uzyskali awans do etapu II (rejonowego). 

 

05.04.2022 r.  

(wtorek)  

godz.13.00 

 

 
 
 
 
 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII  
dla  uczniów szkół podstawowych 

Termin i miejsce zawodów rejonowych oraz siedziby Rejonowy Komisji Konkursowych 
Termin zawodów 

wojewódzkich 

 

08.02.2022 r. (wtorek), godz. 10.00 

 

Konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w 

każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego 

uzyskali awans do etapu II (rejonowego). 

 
04.04.2022 r. 

(poniedziałek) 

godz. 13.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
dla  uczniów  szkół  podstawowych   

Termin i miejsce zawodów rejonowych oraz siedziby Rejonowy Komisji Konkursowych 
Termin zawodów 

wojewódzkich 

 

10.02.2022 r. (czwartek), godz. 10.00 

 

Konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w 

każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego 

uzyskali awans do etapu II (rejonowego). 

 

31.03.2022 r.  

(czwartek)  

godz. 13.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO   
dla  uczniów  szkół  podstawowych   

Termin i miejsce zawodów rejonowych oraz siedziby Rejonowy Komisji Konkursowych 
Termin zawodów 

wojewódzkich 

 

07.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00 

 

Konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w 

każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego 

uzyskali awans do etapu II (rejonowego). 

 

30.03.2022 r.  

(środa)  

godz. 13.00 

 

 

 

 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO   
dla  uczniów  szkół  podstawowych   

Termin i miejsce zawodów rejonowych oraz siedziby Rejonowy Komisji Konkursowych 
Termin zawodów 

wojewódzkich 

 

04.02.2022 r. (piątek), godz. 10.00 

 

Konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w 

każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego 

uzyskali awans do etapu II (rejonowego). 

 

02.04.2022 r.  

(sobota)  

godz. 11.00 

 
 
 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI 
dla  uczniów  szkół  podstawowych 

Termin i miejsce zawodów rejonowych oraz siedziby Rejonowy Komisji Konkursowych 
Termin zawodów 

wojewódzkich 

 
14.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00 
 
Konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w 

każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego 

uzyskali awans do etapu II (rejonowego). 

 
09.04.2022 r.  
(sobota) 
godz. 13.00  

 
 
 
 
 
 
 


