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Osiągnięcia 

 

W pierwszej klasie miałam świadectwo z 
wyróżnieniem, szesnaście ocen bardzo dobrych na 
koniec oraz zachowanie wzorowe. W drugiej 
również świadectwo z wyróżnieniem, dwie oceny 
dobre, jedną celującą i sześć bardzo dobrych oraz 
zachowanie bardzo dobre. 
Konkursy: 
Matematyka Moja Pasja - wyróżnienie (26.03.2018) 
"Begegnung mit Osteuropa" - udział, kwiecień 2018 
(międzynarodowy konkurs, polegający na 
przygotowaniu projektu na jeden z wybranych 
tematów w języku niemieckim) 
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny - 
wyróżnienie (maj 2017) 
Alfik Matematyczny: 
1) 23.11.2016 - 34 miejsce w województwie 
łódzkim, 323 w kraju, 
2) 22.11.2017 - 10 miejsce w województwie 
łódzkim, 135 w kraju 

Mat 
1) 11.01.2017 - 2 miejsce w województwie łódzkim, 57 w kraju, 
2) 11.01.2018 - 2 miejsce w województwie łódzkim, 72 w kraju 
VI Konkurs piosenki niemieckojęzycznej "Śpiewać każdy może, i to po niemiecku" 
(brałam udział razem z klasą) - wyróżnienie za wykonanie piosenki "Die Fäden in 
der Hand" z musicalu "Rudolf – Affaire Mayerling" (10.02.2017) 

 

O sobie 

Interesuję się naukami ścisłymi i muzyką. Odniosłam kilka sukcesów w konkursach 
matematycznych. Podczas uczęszczania do szkoły podstawowej ukończyłam I 
stopień w Szkole Muzycznej w klasie harfy na ulicy Rojnej w Łodzi, dzięki czemu 
zdobyłam wykształcenie muzyczne. Umiem i lubię śpiewać oraz grać na kilku 
innych instrumentach oprócz harfy. Obecnie komponuję utwór do szkolnej płyty 
świątecznej (dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne). 
Brałam udział razem z klasą w szkolnym koncercie Per Musicam Ad Astra w 
Kościele Środowisk Twórczych. W pierwszej klasie byłam w szkolnym chórze, który 
brał udział w wielu inicjatywach, np. śpiewanie patriotycznych utworów w 
Manufakturze 11 listopada. W wolnym czasie czytam książki, uczę się języka 
angielskiego i niemieckiego oraz pływam.  
 

 

 



 

 

 

 

Plany na przyszłość 

Planuję iść na informatykę na Politechnice Łódzkiej, Wydział FTIMS. W dniach 21-
22 listopada 2018 roku oraz rok wcześniej uczestniczyłam w Łódzkich Dniach 
Informatyki, które bardzo mi się podobały i uświadomiły, że chcę zostać w Łodzi i 
to jest to, czym chcę się zajmować w przyszłości. Mimo że jestem w klasie 
matematyczno-biologiczno-chemicznej, od dziecka zajmuję się komputerami i na 
własną rękę dokształcam się w dziedzinie programowania. Znam podstawy 
Pythona i kilku innych języków oraz programów niezbędnych do pracy w IT. Po 
maturze planuję zapisać się na staż w którejś z łódzkich firm technologicznych. 
 


