
Centrum Edukacji Szkolnej pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do 
wzięcia udziału w konkursie Zuch. Konkurs zostanie przeprowadzony w Państwa szkołach na 
podstawie przysłanych materiałów w dniu:

>  8-03-2023 r. - konkurs Zuch (test zintegrowany)

Konkurs Zuch polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego 
sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów uwzględnia 
elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. 

Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a jego treść jest dostosowana do 
obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali 
trudności i każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności.

Dodatkowo w dniu 9-03-2023 r. odbędzie się konkurs Zuch z języka angielskiego.

Szkoły mogą zgłaszać zainteresowanych konkursem uczniów do dnia 8-02-2023 r. 
wybierając jeden ze sposobów:

wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie 
konkursowej www.ces.edu.pl/zuch

przekazanie danych telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-80-40

wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer 22 509-80-41

wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres:
             ces@ces.edu.pl

Każdy uczeń startujący w konkursie Zuch otrzyma dyplom uznania. Najlepsi zostaną 
uhonorowani dyplomami laureata oraz nagrodami książkowymi.

Rodzic ucznia deklarującego udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 14 zł.  
Szkolny organizator konkursu przekazuje z zebranych pieniędzy na konto CES:

>  13,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 8 do 49 uczestników
>  13,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu 50 i więcej uczestników

CES wystawia na życzenie faktury VAT. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednym 
konkursie. Jeśli uczeń bierze udział w dwóch konkursach (Zuch oraz Zuch z języka 
angielskiego), ponosi opłatę za każdy z nich oddzielnie. 

Wpłaty należy dokonać do 10-03-2023 r. za faktyczną liczbę startujących na konto CES.

CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ
ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
20 1140 2017 0000 4102 1077 7912



Miejscowość:

Ulica:

Kod pocztowy: Poczta:

NIP szkoły (wypełnij tylko jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT):

Telefon wraz z kierunkowym: e-mail:

........................................................................................................................

Imiona i nazwiska nauczycieli - szkolnych organizatorów konkursu:

Oświadczam, że najpóźniej do dnia 10 marca 2023r. odeślę listem poleconym karty odpowiedzi 
i dokonam wpłaty na konto Centrum Edukacji Szkolnej za faktyczną liczbę startujących w konkursie. 

Podpis szkolnego organizatora: ................................................

Nazwa i numer szkoły:

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Zagadnienia zawarte w testach konkursowych Zuch dla poszczególnych grup wiekowych 
są zgodne z zatwierdzoną przez MEN podstawą programową.
Szczegółowy zakres programowy dla konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.ces.edu.pl/zuch.
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............................................. ......................................................................

TEST ZINTEGROWANY

JĘZYK ANGIELSKI

Liczba zgłaszanych uczestników:

.......-.............


