
Centrum LSCDN
https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/8253,Arkusze-zadaniowe-20162017-etap-drugi-i-trzeci.html
2023-05-23, 03:39

Data publikacji: 06.12.2016
Autor: Beata Wilkołaska

Arkusze zadaniowe 2016/2017 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 i gimnazjów organizowanych
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym
2016/2017.
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