2006/2007
Gimnazjum Szkolny etap Olimpiady Zdrowia – uczennica zakwalifikowała się do II etapu
III Gimnazjada Geograficzna „Nasi sąsiedzi” organizowana przez Gimnazjum nr 5 –
uczniowie zajęli IV miejsce
Powiatowy Konkurs „Prewencja teatralna” organizowany przez KM Policji w
Legnicy - uczniowie zdobili wyróżnienie
Szkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy
Liceum

Zawody sportowe organizowane przez LSZS – uczniowie zajęli IV, VIII XIV miejsce
W ogólnej klasyfikacji zajęli III miejsce
Szkolny etap Olimpiady Zdrowia
Konkurs organizowany przez KARTĘ „ Szkoła tolerancji” – uczennica zdobyła
wyróżnienie

I semestr 2007/2008
Gimnazjum Zdolny Ślązak Gimnazjalista: przyrodniczy,
matematyczno-fizyczny , humanistyczny.
Do etapu rejonowego w części
matematyczno-fizycznej zakwalifikowała
się uczennica J z klasy II.
Konkurs LIGA NAUKOWA : humanistyczny i
matematyczny.
Uczniowie gimnazjum zakwalifikowali się
do etapu regionalnego zarówno w części
matematycznej jak i humanistycznej

Konkurs recytatorski organizowany przez
MCK Legnica „ O róże poetów” wyróżnienie
oraz II miejsce.

II semestr 2007/2008
„Czwartek Lekkoatletyczny z
Gwiazdą”- III miejsce w pchnięciu
kulą , II miejsce w biegu na 1000m
Konkurs kabaretowy „Humoriada”
organizowanym przez Gimnazjum
nr 5- II miejsce
Konkurs krajoznawczotopograficzny organizowany przez
PTTK w Legnicy - VI miejsce.
Szkolny Konkurs Chemiczny
organizowany przez mgr Sylwię
Ożgę. I , II i III miejsce zajęłI
uczniowie z II klasy gimnazjum
Konkurs „Dialnet Masters”

Konkurs poezji patriotycznej organizowany
przez MCK Legnica - III miejsce
Szkolny Konkurs Geograficzny „Lokalizuje
punkty na mapie” zwyciężył uczeo z klasy
Ig

Czwartkowy mitting lekkoatletyczny
‘Z gwiazdą”- I miejsce ,II miejsce ,III
miejsce w kategorii indywidualnej ;

Konkurs „ Kangur Matematyczny” –
wyróżnienie zdobył uczeo klasy I
Olimpiada Zdrowia- uczennica klasy
II zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego
Konkurs „Euro 2012” (MCK)

zespołowo uczniowie szkoły zajęli V
miejsce.
Konkurs międzyszkolny „Gimnazjada”
organizowany przez Gimnazjum nr 5 w
Legnicy : II miejsce

Liceum

Szkolny konkurs biblijny
Olimpiada Zdrowia – uczennica
zakwalifikowała się do II etapu
Zawody sportowe w piłce nożnej
organizowane przez Parafię Wrocławsko –
Gdaoską w Szprotawie – III drużynowo
2008/2009

Konkurs piosenki angielskiej
organizowany przez I LO w Legnicy.
Nagrodę publiczności zdobyli
uczniowie z klasy II LO

Gimnazjum
Etap regionalny Konkursu Liga Naukowa - Liga Matematyczna i Liga
Humanistyczna
Uczniowie zakwalifikowali się do finału konkursu w części humanistycznej
V miejsce w konkursie geograficznym „Pogoda i klimat” organizowanym przez
Gimnazjum nr 5 w Legnicy
I miejsce i wyróżnienie organizatora w szkolnym etapie Konkursu Kangur
Matematyczny
Konkurs fizyczny „Lwiątko
Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej Matematycznej i Stosowanej
II miejsce w Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym
organizowanym przez PTTK
Dyplom uznania w II Legnickiej Gimnazjadzie Matematycznej
V miejsce w Powiatowym Konkursie Krajoznawczym „Znam swój powiat jak
swój dom” - gimnazjum
I miejsce w etapie wojewódzkim Konkursu Krajoznawczego „ Poznajemy naszą
ojcowiznę”
I miejsce w szkolnym konkursie krajoznawczym „ Quiz o Niemczech”
Szkolny konkurs „Ekologia a zdrowie człowieka”
Szkolny konkurs „Legnica moje miasto”

Konkurs recytatorski we Wrocławiu „Lubimy swoją mowę” I miejsce , III miejsce
oraz Wyróżnienie Konsula
Szkolny Konkurs Plastyczny „Samochód moich marzeń”
Mitting Lekkoatletyczny- I miejsce w skoku wzwyż, II miejsce w biegu na
100m, II miejsce w biegu na 30m, II w rzucie piłką lekarską
Wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Ku integracji”
Konkurs org. Przez MKP w Legnicy - „ Prewencja teatralna” uczniowie klasy II
zakwalifikowali się do finału miejskiego.
Liceum

Etap szkolny Konkursu „Pokaż nam język” org. przez WSB we Wrocławiu
III miejsce w Powiatowym Konkursie Krajoznawczym „Znam swój powiat jak
swój dom”
XII Miejska Edycja XV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków
„8 wspaniałych” Miasta Legnicy – 2 uczennice otrzymały tytuł „ wspaniały”
Etap finałowy Konkursu „Wiedzy o turystyce i gospodarce Polski”
III miejsce w Konkursie organizowanym przez CKU pod patronatem
Prezydenta Miasta Legnicy „Legnica -moje miasto”

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej
I semestr 2009/2010
Gimnazjum Liga Naukowa Humanistyczna i Matematyczna. Uczniowie gimnazjum
zakwalifikowali się do etapu regionalnego
Zdolny Ślązak matematyczno- fizyczny, przyrodniczy i humanistyczny. W części
matematyczno-fizycznej uczeń gimnazjum zakwalifikował się do etapu
powiatowego.
Konkurs recytatorski poezji B. I. Antonycza „ Wielka Harmonia”
Konkurs plastyczny „ Wielka Harmonia”
Konkurs „Walcz z bykami”
Konkurs o Unii Europejskiej
Gimnazjada Geograficzna W Gimnazjum nr 5 „ Amerykańska mozaika”
Konkurs geograficzny „Poznajemy ojcowiznę”

Liceum

Międzyszkolny Konkurs „Drohobycz bliski i daleki” I miejsce zespołowo, I
miejsce indywidualnie
Legnickie Dyktando

Szkolny Konkurs”„70-rocznica II Wojny Światowej”

