
Centrum LSCDN
https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/8935,Arkusze-zadaniowe-20172018-etap-drugi-i-trzeci.
html
2023-05-25, 05:00

Data publikacji: 22.11.2017
Autor: Beata Wilkołaska

Arkusze zadaniowe 2017/2018 etap drugi i trzeci

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Uczniowie i
Rodzice!

Przekazujemy Państwu arkusze zadaniowe etapu drugiego i
trzeciego konkursów przedmiotowych i tematycznych dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów
gimnazjalnych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty w roku szkolnym 2017/2018.

Pliki do pobrania

Gimnazjum i oddziały gimnazjalne

Ortografia
ortografia etap drugi pdf, 430.26 KB

Język niemiecki
język niemiecki etap drugi pdf, 571.63 KB

język niemiecki etap trzeci pdf, 669.57 KB

Chemia
chemia etap drugi pdf, 819.72 KB

chemia etap trzeci pdf, 940.02 KB

Język hiszpański
język hiszpański etap drugi pdf, 651.25 KB

język hiszpański etap trzeci pdf, 429.52 KB

Język rosyjski
język rosyjski etap drugi pdf, 238.99 KB

język rosyjski etap trzeci pdf, 319.94 KB

https://www.lscdn.pl/download/1/21086/ortograficznydrugigimnazjum.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21086/ortograficznydrugigimnazjum.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21100/jezykniemiecki.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21100/jezykniemiecki.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21504/niemieckietaptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21504/niemieckietaptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21095/chemiadrugi2017.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21095/chemiadrugi2017.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21510/chemiaetap3.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21510/chemiaetap3.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21098/hiszpanskietap22017.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21098/hiszpanskietap22017.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21503/HISZPANSKIETAPTRZECI.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21503/HISZPANSKIETAPTRZECI.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21099/rosyjskietap22017.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21099/rosyjskietap22017.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21512/rosyjskietaptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21512/rosyjskietaptrzeci.pdf


Język francuski
język francuski etap drugi pdf, 584.48 KB

język francuski etap trzeci pdf, 76.21 KB

Fizyka
fizyka etap drugi pdf, 892.82 KB

fizyka etap trzeci pdf, 1014.89 KB

Język polski
język polski etap drugi pdf, 490.51 KB

język polski etap trzeci pdf, 248.63 KB

Historia
historia etap trzeci pdf, 3.05 MB

Język angielski
język angielski etap drugi pdf, 320.93 KB

język angielski etap trzeci pdf, 424.2 KB

Matematyka
matematyka etap drugi pdf, 399.51 KB

matematyka etap trzeci pdf, 647.91 KB

Geografia
geografia etap drugi pdf, 1.52 MB

geografia etap trzeci pdf, 1.53 MB

Biologia
biologia etap drugi pdf, 405.15 KB

biologia etap trzeci pdf, 605.76 KB

Szkoła Podstawowa

Ortografia
ortografia etap drugi pdf, 780.27 KB

ortografia etap trzeci pdf, 580.34 KB

Matematyka
matematyka etap drugi pdf, 700.72 KB

matematyka etap trzeci pdf, 1.35 MB

https://www.lscdn.pl/download/1/21097/francuskidrugi20172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21097/francuskidrugi20172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21502/jfr.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21502/jfr.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21096/fizykadrugi20172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21096/fizykadrugi20172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21511/fizykaetaptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21511/fizykaetaptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21085/polskigimdrugi20172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21085/polskigimdrugi20172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21519/polski-gim2018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21519/polski-gim2018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21516/test3.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21516/test3.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21087/angielskietap220172018gimnazjum.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21087/angielskietap220172018gimnazjum.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21513/angielskietaptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21513/angielskietaptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21088/matematykaetap220172018gimnazjum.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21088/matematykaetap220172018gimnazjum.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21506/matematykagim.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21506/matematykagim.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21102/geografiaetap220172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21102/geografiaetap220172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21501/geografiaetaptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21501/geografiaetaptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21101/biologicznyetap220172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21101/biologicznyetap220172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21505/KonkursbiologicznyeIII2018PDF.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21505/KonkursbiologicznyeIII2018PDF.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21090/ortograficznysp2018drugi.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21090/ortograficznysp2018drugi.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21514/ortSPwoj1.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21514/ortSPwoj1.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21089/matematycznyspdrugi2018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21089/matematycznyspdrugi2018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21507/matSPetaptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21507/matSPetaptrzeci.pdf


Poprzedni Strona
Następny Strona

Język polski
język polski etap drugi pdf, 663.33 KB

język polski etap trzeci pdf, 404.79 KB

Język angielski
język angielski etap drugi pdf, 683.51 KB

język angielski etap trzeci pdf, 606.06 KB

Historia
historia etap drugi pdf, 1.56 MB

historia etap trzeci pdf, 1.71 MB

Opcje strony

Powrót do poprzedniej strony

https://www.lscdn.pl/download/1/21091/polonistycznyspdrugi20172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21091/polonistycznyspdrugi20172018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21515/wojSPpol.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21515/wojSPpol.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21094/angielskispdrugi2017.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21094/angielskispdrugi2017.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21509/angielskisptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21509/angielskisptrzeci.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21092/historycznyspdrugi2018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21092/historycznyspdrugi2018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21508/historiaetap3sp2018.pdf
https://www.lscdn.pl/download/1/21508/historiaetap3sp2018.pdf
https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/8253,Arkusze-zadaniowe-20162017-etap-drugi-i-trzeci.html
https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/8253,Arkusze-zadaniowe-20162017-etap-drugi-i-trzeci.html
https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/10660,Arkusze-zadaniowe-20182019-etap-drugi-i-trzeci.html
https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/10660,Arkusze-zadaniowe-20182019-etap-drugi-i-trzeci.html

