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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.
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