
1 29 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

2 23 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

3 29 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

4 33 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

5 26 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

6 25 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

7 13 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

8 28 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

9 29 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

10 30 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

11 22 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

12 33 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

13 19 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

14 0 nieobecny

15 28 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

16 32 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

17 27 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

18 26 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

19 27 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

20 22 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

21 26 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

22 34 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

23 20 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

24 28 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

25 32 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

26 22 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

27 31 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

28 23 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

29 0 nieobecny

30 0 nieobecny

31 34 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

32 15 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

33 20 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

34 0 nieobecny

35 19 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

36 8 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

37 25 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

38 28 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

39 28 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

40 26 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

41 28 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

42 0 nieobecny

43 23 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

44 40 zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

45 29 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

46 26 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

47 22 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

48 27 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

49 27 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

50 25 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

51 27 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

52 41 zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

53 27 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

54 19 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego
55 27 nie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego

Wyniki Konkursu J zyka Polskiego                             ę
             GIM -rejon V d

  
kod 

liczba pkt na 
etapie 

rejonowym

Status 
(wybierz z listy)

  Po wcze niejszym umówieniu si  z Przewodnicz cym Rejonowej Komisji Konkursowej ś ę ą
pani      Gra yn  Sobczak tel. 61 436 02 17, ucze  i/lub opiekun prawny maj  mo liwo  ą ż ą ń ą ż ść
wgl du do prac               w poni ej ustalonych terminach:                                                         ą ż

                                                          roda       12.30-13.30ś
czwartek 13.30-14.30
pi tek      12.00-13.00ą
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