
 

  

Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny 

  

edycja XVI 

  

odbędzie się w środę 25 marca 2015 

  

termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4.03.2015 
  
  

  

W środę 25 marca 2015 r. odbędzie się Ogólnopolski Konkurs 
Humanistyczny Omnibus. Termin zgłoszeń do XVI edycji upływa 
4 marca 2015 r. Konkurs jest organizowany w ramach programu 
edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w 
zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa 
promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować 
ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła 
Politechnika Wrocławska.  

  

INFORMACJA O KONKURSIE 



  

  

Znany od 16 lat Omnibus ma na celu 
promocję uzdolnionej humanistycznie 
młodzieży, popularyzację literatury, sztuki i 
kultury języka polskiego oraz rozwijanie 
zainteresowań i kompetencji osobistych 
uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. Konkurs jest chętnie 
wykorzystywany przez nauczycieli, jako 
instrument motywujący uczniów do 
rozwijania samodzielności, twórczego 
myślenia, samodyscypliny oraz 
podejmowania intelektualnych 
wyzwań. Pozwala również diagnozować 
potencjał i zaangażowanie uczniów jak 
również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.  

  

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe 
punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia 
osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, 
poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. 

  

Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla 
uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 6 i gimnazjalistów. Test 
konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi 
programami nauczania i może zawierać pytania z zakresu języka 
polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, 
geografii, wiedzy ogólnej (współczesnego życia społeczno-kulturalnego). 
Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat 
ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w 
czasie roku szkolnego. 

  

 

Czytaj więcej o 
programie 
Łowimy Talenty 

http://www.jersz.pl/
http://jersz.pl/talent,12.html
http://jersz.pl/talent,12.html
http://jersz.pl/talent,12.html
http://jersz.pl/talent,12.html


Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez 
wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów 
konkursowych i informacji prasowych na temat sukcesów. 

  

W konkursie nie ma przegranych. Każdy uczestnik 
otrzyma 

szkolny gadżet razem z oficjalnymi wynikami 
konkursu.  

NAGRODY DLA LAUREATÓW* 

Tygodniowy udział  

w Wakacyjnym Obozie Talentów 

Dofinansowany w 100% lub 82% wartości. 

 

  

Bony upominkowe 

do wykorzystania w internetowej księgarni Gandalf.com.pl 

np. o wartości 100 zł, 200 zł lub 250 zł 

 Trwają zapisy – wychowacy klas 2, 3 oraz poloniści w klasach 4 – 6 

Zgłoś się. Szkolny koordynator – Beata Krzywicka 

 

 

http://www.gandalf.com.pl/

