
Centrum LSCDN
https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/7496,Arkusze-zadaniowe-20152016-etap-szkolny-okregowy-i
wojewodzki.html
2023-05-23, 03:39

Data publikacji: 10.12.2015
Autor: Beata Wilkołaska

Arkusze zadaniowe 2015/2016 etap szkolny,
okręgowy i wojewódzki

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Uczniowie i
Rodzice!
Przekazujemy Państwu arkusze zadaniowe 2015/2016 etap
szkolny, okręgowy i wojewódzki.

Beata Wilkołaska
Przewodnicząca OKK i PKK

w Lublinie

Pliki do pobrania

Szkoła podstawowa

Przyroda
przyroda etap szkolny pdf, 826.28 KB

przyroda etap okręgowy pdf, 1.23 MB

przyroda etap wojewódzki pdf, 1.16 MB

Matematyka
matematyka etap szkolny pdf, 562.13 KB

matematyka etap okręgowy pdf, 943.64 KB

matematyka etap wojewódzki pdf, 1.16 MB

Historia
historia etap szkolny pdf, 729.84 KB

historia etap okręgowy pdf, 980.55 KB

historia etap wojewódzki pdf, 1.3 MB

Ortografia
ortografia etap szkolny pdf, 284.3 KB

https://lscdn.pl/download/1/17886/przyrodaszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17886/przyrodaszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17887/przyroda.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17887/przyroda.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18252/przyroda.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18252/przyroda.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17885/matematykaspszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17885/matematykaspszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17884/matematyka.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17884/matematyka.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18251/matematykaSP.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18251/matematykaSP.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17890/historycznyspszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17890/historycznyspszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17891/historiaokregowysp2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17891/historiaokregowysp2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18262/historiaspwoj2016.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18262/historiaspwoj2016.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17889/ortograficznyspszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17889/ortograficznyspszkolny2015.pdf


dyktando etap szkolny pdf, 216.29 KB

ortografia_dyktando etap okręgowy pdf, 217.81 KB

dyktando etap wojewódzki pdf, 128.3 KB

Język polski
język polski etap szkolny pdf, 715.96 KB

język polski etap okręgowy pdf, 386.45 KB

język polski etap wojewódzki pdf, 450.85 KB

Język angielski
język angielski etap szkolny pdf, 396.05 KB

język angielski etap okręgowy pdf, 476.92 KB

język angielski etap wojewódzki pdf, 407.55 KB

Gimnazjum

Biologia
biologia etap szkolny pdf, 807.94 KB

biologia etap okręgowy pdf, 508.26 KB

biologia etap wojewódzki pdf, 426.93 KB

Matematyka
matematyka etap szkolny pdf, 492.63 KB

matematyka etap okręgowy pdf, 1.01 MB

matematyka etap wojewódzki pdf, 932.01 KB

Historia
historia etap szkolny pdf, 1.52 MB

historia etap okręgowy pdf, 1.85 MB

historia etap wojewódzki pdf, 2.88 MB

Fizyka
fizyka etap szkolny pdf, 523.42 KB

fizyka etap okręgowy pdf, 606.17 KB

fizyka etap wojewódzki pdf, 775.1 KB

Geografia
geografia etap szkolny pdf, 1.68 MB

geografia etap okręgowy pdf, 941.09 KB

https://lscdn.pl/download/1/17888/ortograficznyspetapszkolny201520162-Instrukcja.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17888/ortograficznyspetapszkolny201520162-Instrukcja.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17892/ortograficznyspetapokregowy20152016.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17892/ortograficznyspetapokregowy20152016.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18260/dyktandospetapwojewodzki201520162.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18260/dyktandospetapwojewodzki201520162.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17881/polskispszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17881/polskispszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17893/etapokregowypodstawowkajezykpolski2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17893/etapokregowypodstawowkajezykpolski2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18259/etapwojewodzkipodstawowkajezykpolski2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18259/etapwojewodzkipodstawowkajezykpolski2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17882/angielskispszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17882/angielskispszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17883/jangielski.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17883/jangielski.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18246/jangielskiSP.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18246/jangielskiSP.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17894/biologiasszkolnygimnazjum2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17894/biologiasszkolnygimnazjum2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17924/biologia.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17924/biologia.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18247/biologia.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18247/biologia.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17904/matematykagimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17904/matematykagimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17931/matematykagim.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17931/matematykagim.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18250/matematykagimnazjum.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18250/matematykagimnazjum.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17903/historiagimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17903/historiagimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17920/historiaokregowy.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17920/historiaokregowy.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18263/historiagimwoj2016.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18263/historiagimwoj2016.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17901/fizykaszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17901/fizykaszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17919/fizykaokregowy.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17919/fizykaokregowy.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18264/fizyka2016woj.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18264/fizyka2016woj.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17902/geografiaszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17902/geografiaszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17923/geagrafia.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17923/geagrafia.pdf


geografia etap wojewódzki pdf, 547.29 KB

Chemia
chemia etap szkolny pdf, 959.76 KB

chemia etap okręgowy pdf, 1006.88 KB

chemia etap wojewódzki pdf, 635.72 KB

Ortografia
ortografia etap szkolny pdf, 283.31 KB

ortografia_dyktando etap szkolny pdf, 218.33 KB

ortografia_dyktando etap okręgowy pdf, 218.61 KB

dyktando etap wojewódzki pdf, 175.1 KB

Język polski
język polski etap szkolny pdf, 630.59 KB

język polski etap okręgowy pdf, 494.25 KB

język polski etap wojewódzki pdf, 402.69 KB

Język angielski
język angielski etap szkolny pdf, 483.15 KB

język angielski etap okręgowy pdf, 389.65 KB

język angielski etap wojewódzki pdf, 2.14 MB

Język hiszpański
język hiszpański etap szkolny pdf, 777.11 KB

język hiszpański etap okręgowy pdf, 832.12 KB

język hiszpański etap wojewódzki pdf, 679.87 KB

Język rosyjski
język rosyjski etap szkolny pdf, 296.87 KB

język rosyjski etap okręgowy pdf, 272.16 KB

język rosyjski etap wojewódzki pdf, 335.49 KB

Język niemiecki
język niemiecki etap szkolny pdf, 529.29 KB

język niemiecki etap okręgowy pdf, 702.06 KB

język niemiecki etap wojewódzki pdf, 336.95 KB

https://lscdn.pl/download/1/18249/geografia.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18249/geografia.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17907/chemiaIszkolny.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17907/chemiaIszkolny.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17925/CHEMIA.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17925/CHEMIA.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18248/CHEMIA.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18248/CHEMIA.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17905/ortograficznygimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17905/ortograficznygimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17906/ortograficznygimdyktandoins2015szkolny.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17906/ortograficznygimdyktandoins2015szkolny.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17918/DYKTANDOokreggimn.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17918/DYKTANDOokreggimn.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18261/dyktandogim.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18261/dyktandogim.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17895/polskigimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17895/polskigimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17917/etapII16polskigimn.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17917/etapII16polskigimn.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18258/polskiwoj2016gim.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18258/polskiwoj2016gim.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17896/angielskigimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17896/angielskigimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17921/konkursjezykangielskigimnazjumokregowy2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17921/konkursjezykangielskigimnazjumokregowy2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18241/angielskigim.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18241/angielskigim.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17898/hiszpanskigimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17898/hiszpanskigimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17928/jhiszpanski.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17928/jhiszpanski.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18244/jhiszpanski.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18244/jhiszpanski.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17900/rosyjskigimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17900/rosyjskigimnazjumszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17930/jrosyjski.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17930/jrosyjski.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18245/jros.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18245/jros.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17899/niemieckiszkolnygimnazjum2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17899/niemieckiszkolnygimnazjum2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17929/jniemiecki.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17929/jniemiecki.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18243/jniemiecki.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18243/jniemiecki.pdf


Poprzedni Strona
Następny Strona

Język francuski
język francuski etap szkolny pdf, 848.7 KB

język francuski etap okręgowy pdf, 310.25 KB

język francuski etap wojewódzki pdf, 483.74 KB

Opcje strony

Powrót do poprzedniej strony

https://lscdn.pl/download/1/17897/francuskiszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17897/francuskiszkolny2015.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17927/jfrancuski.pdf
https://lscdn.pl/download/1/17927/jfrancuski.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18242/jfrancuski.pdf
https://lscdn.pl/download/1/18242/jfrancuski.pdf
https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/5287,Arkusze-zadaniowe-20142015-etap-szkolny-okregowy-iwojewodzki.html
https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/5287,Arkusze-zadaniowe-20142015-etap-szkolny-okregowy-iwojewodzki.html
https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/8253,Arkusze-zadaniowe-20162017-etap-drugi-i-trzeci.html
https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/8253,Arkusze-zadaniowe-20162017-etap-drugi-i-trzeci.html

