
   
   

Harmonogram szkoleń  „Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 

2020/2021”   

Zapisy na szkolenia pod adresem: https://isos2.odn.kalisz.pl/ (zakładka Lista szkoleń indywidualnych)  

Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych   

symbol   tytuł   termin   godzina   

Język polski       

EZ/01/01  

       

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

11.01.2021   10:00 - 13:00   

EZ/01/02  

       

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

20.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/01/03  

      

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

12.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/01/04  

       

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

14.01.2021   10:00 - 13:00   

EZ/01/05  

       

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

19.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/01/06  

      

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

26.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/01/07  

       

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

12.01.2021   10:00 - 13:00   

EZ/01/08  

       

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

14.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/01/09  

      

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

18.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/01/10   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

25.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/01/11   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

28.01.2021   15:00 - 19:30   

EZ/01/14   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021   

1.02.2021   16:00 - 19:00   

Matematyka        

EZ/02/01   

   

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021   

15.01.2021   10:00 - 13:00   
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EZ/02/02   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021   

25.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/02/03  

      

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021   

12.01.2021   10:00 - 13:00   

EZ/02/04  

       

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021  

13.01.2021   10:00 - 13:00   

EZ/02/05  Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021   

19.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/02/06  Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021   

20.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/02/07  Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021   

14.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/02/08  Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021   

23.01.2021   10:00 - 13:00   

EZ/02/09  Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021   

27.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/02/10   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021   

30.01.2021   10:00 - 13:00   

EZ/02/11   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021   

1.02.2021   15:00 - 20:00   

Język obcy nowożytny       

EZ/03/01   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 

2020/2021  (j. angielski)    

11.01.2021   10:00 - 13:00   

EZ/03/02   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 

2020/2021 (j. angielski)   

12.01.2021   10:00 - 13:00   

EZ/03/03   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 

2020/2021 (j. angielski)   

13.01.2021   10:00 - 13:00   

EZ/03/04   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 

2020/2021 (j. angielski)   

26.01.2021   16:00 - 19:00   

EZ/03/05   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 

2020/2021   (j. niemiecki) 

26.01.2021   16:00 - 20:30   

EZ/03/06   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 

2020/2021 (j. angielski)   

25.01.2021   15:00 - 18:00   



EZ/03/07   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 

2020/2021 (j. angielski)   

1.02.2021   15:00 - 18:00   

EZ/03/08   Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 

2020/2021   (j. niemiecki) 

26.01.2021   16:00 - 20:30   
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