
Prymus Szkoły Podstawowej nr 5 
 
 

Weronika WOŁOWCZYK 
uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów 
 
 
Średnia ocen 5,8. Oceny celujące z języka polskiego,  języka angielskiego, religii, matematyki, 
plastyki, muzyki, historii, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego. Otrzymała 
wyróżnienie w Miejskim Konkursie Recytatorskim ”Miłość niejedno ma imię”.   
 

Srebrna Tarcza z Laurem 
 
W klasie 6 a szkoły podstawowej: 
 
 
Jakub BURDA 
 
Średnia ocen 5,0. Oceny celujące z religii, przyrody.  
 
 
Mateusz GRYCMAN 
 
Średnia ocen 5,8. Oceny celujące z religii, języka  polskiego, języka angielskiego, historii, zajęć 
technicznych, wychowania fizycznego. Otrzymał      maksymalną liczbę punktów z języka 
angielskiego ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. Zdobył        1 miejsce w mieście 
w siatkówce plażowej, 3 miejsce w międzynarodowych zawodach siatkarskich oraz 1 miejsce 
w wojewódzkim konkursie muzycznym. 
 
Patrycja ISKRA 
 
Średnia ocen 5,4. Oceny celujące z muzyki, matematyki, zajęć komputerowych, zajęć 
technicznych. Zdobyła 12 miejsce w Finale Wojewódzkich  Igrzysk Młodzieży w Tenisie 
Stołowym Dziewcząt. Wywalczyła  Drużynowe Mistrzostwa Chorzowa w Tenisie Stołowym. 
 
 
Julia KAWKA 
 
Średnia ocen 5,8. Oceny celujące z religii, języka  polskiego, języka angielskiego, historii, 
muzyki, plastyki, matematyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych.  
 
Julia MAGIEROWSKA  
 
Średnia ocen 5,4. Oceny celujące z religii, muzyki, wychowania fizycznego. Zdobyła 3 miejsce 
w ogólnopolskich zawodach pływackich na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym. 
 
Aneta NASKRĘT 



 
Średnia ocen 5,4. Oceny celujące z religii,  muzyki, plastyki, zajęć technicznych, wychowania 
fizycznego.  
  
Emilia SŁOWIK  
 
Średnia ocen 5,9. Oceny celujące z języka  polskiego, języka angielskiego, historii, przyrody, 
muzyki, plastyki, matematyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania 
fizycznego. Otrzymał      maksymalną liczbę punktów z języka angielskiego ze sprawdzianu 
kończącego szkołę podstawową. Zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie 
Interdyscyplinarnym „ Explor the World 2015”. 
        
W klasie 6 b szkoły podstawowej 

 

Antonina GRZYWACZ 
 
Średnia ocen 5,8. Ocena celująca z języka polskiego,  języka angielskiego, matematyki, 
muzyki, przyrody, zajęć komputerowych, zajęć technicznych , plastyki,  wychowania 
fizycznego. Zdobyła 2 miejsce  
w rejonowym konkursie języka polskiego, 8 miejsce  
w wojewódzkich biegach na orientację, 3 miejsce  
w rejonowym czwórboju lekkoatletycznym,  6 miejsce w wojewódzkiej sztafecie szwedzkiej, 
2 miejsce  
w mistrzostwach Chorzowa w piłce siatkowej 
 
Pola JANIUREK 
 
Średnia ocen 5,3. Oceny celujące z języka polskiego, zajęć komputerowych, zajęć 
technicznych Zdobyła 2 miejsce w mistrzostwach Chorzowa w piłce siatkowej, 3 miejsce w 
rejonowym czwórboju lekkoatletycznym, 6 miejsce w wojewódzkiej sztafecie szwedzkiej, 5 
miejsce w rejonowym turnieju piłki nożnej  
 
Michał KRAL 
 
Średnia ocen 5,0. Ocena celująca z wychowania fizycznego. Zdobył 11 miejsce w 
Wojewódzkiej  Sztafecie biegów przełajowych ,3 miejsce w wojewódzkich biegach 
rozstawnych - sztafeta szwedzka, 5 miejsce  w wojewódzkich biegach na orientację,  2 
miejsce w rejonowym Czwórboju lekkoatletycznym 
 
Mateusz LISIK  
 
Średnia ocen 4,9. Piastował funkcję sztandarowego. 
 
Jennifer POTRZEBA 
 



Średnia ocen 5,2. Oceny celujące z języka polskiego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, 
wychowania fizycznego. Zdobyła 2 miejsce w mistrzostwach Chorzowa w piłce siatkowej, 6 
miejsce w wojewódzkiej sztafecie szwedzkiej, 3 miejsce w zawodach  
o narciarski puchar Chorzowa, 3 miejsce w rejonowym czwórboju lekkoatletycznym, 5 
miejsce w rejonowym turnieju piłki nożnej.  
 
Joanna SORNOWSKA 
 
Średnia ocen 5,9. Oceny celujące z języka polskiego, języka angielskiego,  przyrody, 
matematyki,  religii, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, plastyki , muzyki, 
wychowania fizycznego. Zdobyła  2 miejsce w mistrzostwach Chorzowa w piłce siatkowej, 6 
miejsce w wojewódzkiej sztafecie szwedzkiej, 3 miejsce w rejonowym czwórboju 
lekkoatletycznym. Otrzymała nagrodę za dobry wynik w konkursie z języka angielskiego FOX 
 
Dominik WOŹNIAK 
 
Średnia ocen. Ocena celująca z muzyki.  Zdobył 2 miejsce w wojewódzkim konkursie drugie 
życie śmieci, wyróżnienie w konkursie modelarskim, 2 miejsce w konkursie recytatorskim 
,,Promuj Śląsk”. 
 
W klasie 6 c szkoły podstawowej: 

 
 
Agata BĄK 
 
Średnia ocen 5,4.  Oceny celujące z języka polskiego, języka angielskiego, religii, muzyki, 
plastyki, zajęć komputerowych.. Zajęła 1 miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Języka 
Angielskiego " The Bat Kid".  
 
 
 
Zuzanna KUBIEC 
 
Średnia ocen 5,7. Oceny celujące z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, 
muzyki, plastyki , historii oraz wychowania fizycznego. Zajęła 1 miejsce w Ogólnopolskim  
Konkursie Języka Angielskiego " The Bat Kid".  
 
 
 
Kevin PAŁKA 
 
Średnia ocen 5,4. Oceny celujące z przyrody, muzyki, matematyki, plastyki i zajęć 
komputerowych. Zajął wraz z drużyną  2 miejsce w Półfinale Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Minipiłce Ręcznej.  
 
 
 



 
W klasie 6 d szkoły podstawowej 

 

 

Zuzanna FRONCZEK 
 
Średnia ocen 5,5. Oceny celujące z języka polskiego, języka angielskiego, muzyki, religii, zajęć 
komputerowych, wychowania fizycznego.  
 
 
 
Daria MICHALSKA 
 
Średnia ocen 5,2. Oceny celujące z języka polskiego, zajęć komputerowych, wychowania 
fizycznego.  
 
 
Maja PLACEK 
 
Średnia ocen 5,6. Oceny celujące z . Zdobyła 1 miejsce w miejskim Międzyszkolnym 
konkursie Wiedzy o Szkocji dla uczniów szkół podstawowych, 1 miejsce w miejskim konkursie 
„ABC ZDROWIA”  dla klas szóstych. 
 
 
 
Michalina SOBCZAK 
 
Średnia ocen 5,9. Oceny celujące z języka  polskiego, języka angielskiego, historii, przyrody, 
muzyki, plastyki, matematyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania 
fizycznego. W roku szkolnym 2012/2013 otrzymała nominację do nagrody Januszka w XXIII 
Festiwalu Miniatur Teatralnych. W roku szkolnym 2014/2015 zdobyła 2 miejsce w konkursie 
sztuki recytatorskiej poezji patriotycznej dla uczniów chorzowskich szkół podstawowych, 1 
miejsce w miejskim konkursie „ABC ZDROWIA”  dla klas szóstych. Otrzymała maksymalną 
liczbę punktów z matematyki ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. 
 
Jagoda SOBIEGAŁA 
 
Średnia ocen 5,2. Oceny celujące z języka polskiego, zajęć komputerowych, zajęć 
technicznych, wychowania fizycznego.  
 
 
Wojciech SOCHA 
 
Średnia ocen 5,5. Oceny celujące z języka polskiego, języka angielskiego, matematyka, 
muzyki. W konkursie Kangur Matematyczny w 2011r. i 2013r. uzyskał wynik bardzo dobry a 
w 2015r. zdobył wyróżnienie. 



 
 
Adam ŻABIŃSKI 
 
Średnia ocen 5,6. Oceny celujące z języka polskiego, języka angielskiego, muzyki, historii, 
wychowania fizycznego, religii. 
 
 
 
W klasie 6 e szkoły podstawowej: 

 
 
 
Karolina GRZESIK 
 
Średnia ocen 5,3. Ocena celująca z języka polskiego, języka angielskiego, religii.  
 
 
 
Julia KRUK 
 
Średnia ocen 5,3. Ocen celujące z języka polskiego, języka angielskiego, muzyki, religii.  
 
 
 
 
 


