
 

UNIWERSYTECKIE POWTÓRKI PRZED MATURĄ 2016 

UNIWERSYTET OTWARTY KUL 

19 marca 2016 

9:30 – 11:00 Język polski – poziom rozszerzony 
 Matematyka – poziom rozszerzony 

11:15 – 12:45 Język polski – poziom podstawowy 
 Język francuski - konwersacje 

13:00 – 14:30 Matematyka – poziom podstawowy 
 Język łaciński 

14:45-16:15 Język angielski 
 Język hiszpański 

 Język francuski – poziom rozszerzony 

16:30-18:00 Język niemiecki 
 Historia sztuki 

2 kwietnia 2016 
9:30 – 11:00 Język polski – poziom rozszerzony 
 Matematyka – poziom rozszerzony 

11:15 – 12:45 Język polski – poziom podstawowy 
 Język francuski - konwersacje 

13:00 – 14:30 Matematyka – poziom podstawowy 
 Język łaciński 

14:45-16:15 Język angielski 
 Język hiszpański 

 Język francuski – poziom rozszerzony 

16:30-18:00 Język niemiecki 
 Historia sztuki 

9 kwietnia 2016 

9:30 – 11:00 Język polski – poziom rozszerzony 
 Matematyka – poziom rozszerzony 

11:15 – 12:45 Język polski – poziom podstawowy 
 Język francuski - konwersacje 

13:00 – 14:30 Matematyka – poziom podstawowy 
 Język łaciński 

14:45-16:15 Język angielski 
 Język hiszpański 

 Język francuski – poziom rozszerzony 

16:30-18:00 Język niemiecki 
 Historia sztuki 

16 kwietnia 2016 
9:30 – 11:00 Język polski – poziom rozszerzony 
 Matematyka – poziom rozszerzony 

11:15 – 12:45 Język polski – poziom podstawowy 
 Język francuski - konwersacje 

13:00 – 14:30 Matematyka – poziom podstawowy 
 Język łaciński 

14:45-16:15 Język angielski 
 Język francuski – poziom rozszerzony 

16:30-18:00 Język niemiecki 
 Historia sztuki 

23 kwietnia 2016 

9:30 – 11:00 Język polski – poziom rozszerzony 
 Matematyka – poziom rozszerzony 

11:15 – 12:45 Język polski – poziom podstawowy 
 Język francuski- konwersacje 

13:00 – 14:30 Matematyka – poziom podstawowy 
 Język łaciński 

14:45-16:15 Język hiszpański 
 Język francuski – poziom rozszerzony 

16:30-18:00 Język niemiecki 
 Historia sztuki 
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