
WYNIKI I ETAPU OLIMPIADY WIEDZY CHEMICZNEJ DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
 

Anonimowa lista wszystkich uczestników zakwalifikowanych do II etapu 
Klasy maturalne 

 
ucz-3LJ8DE ucz-DEQ4A5 ucz-Y2WM5D ucz-X89DAP 
ucz-V8R1FT ucz-K2J5UV ucz-T4Z3BD ucz-FY58NT 
ucz-A3FDH7 ucz-E5Z1UC ucz-7VJ6WT ucz-YF2EQ6 
ucz-ZLE16Y ucz-CRMW32 ucz-B9TK7V ucz-M8A6DH 
ucz-GJE2C1 ucz-PBR1J3 ucz-RFQ2W3 ucz-95LANU 
ucz-TBV8Y6 ucz-RZD36A ucz-1N8LAP ucz-3SFZ2V 
ucz-Y1JFK7 ucz-4BZUH8 ucz-DU9FQ3 ucz-GBYL58 
ucz-1NQ6GY ucz-Z4GQ8F ucz-36GESU ucz-LBPZ72 
ucz-U7S1KE ucz-17VCJB ucz-R4YDX7 ucz-T28YQN 
ucz-URH27M ucz-BC8G4U ucz-3NRF2S ucz-R4EF3X 
ucz-29KLQG ucz-3QX6WD ucz-2VDP8BG ucz-U6RQ2G 
ucz-T6SH9A ucz-GEKT73 ucz-2WPF4J ucz-PM23QF 
ucz-7W5UYC ucz-9BL5RY ucz-1B2QDZ ucz-NL1V3P 
ucz-KV9PR4 ucz-YW51KM ucz-3SH7VG ucz-DX1E2L 
ucz-Y5UNL8 ucz-TF8GZ9 ucz-8GPYX9 ucz-TPUG15 
ucz-6VEQC9 ucz-WYNB97 ucz-3RUEC6 ucz-BKT31S 
ucz-NE4HJ3 ucz-K8VHQ5 ucz-JM1VC8 ucz-NA6Q2D 
ucz-XNYG41 ucz-HPKF24 ucz-6UY1TP ucz-6ECW2P 
ucz-QR5PD8 ucz-LQH96N ucz-D2RF7S ucz-D94TZF 
ucz-D6T9BZ ucz-R7YP2W ucz-V2TK1D ucz-9L4SMD 
ucz-C2ZYF7 ucz-QE7RS8 ucz-YHXS29 ucz-GFLT87 
ucz-58MGDL ucz-2M7SQJ ucz-34ALMP ucz-TKZ8L6 
ucz-Z68ESR ucz-SCKY69 ucz-7LUMQ6 ucz-VGZX54 
ucz-7TEG9C ucz-UZJ3H5 ucz-QV2KY6 ucz-CLWG43 
ucz-HP73GV ucz-TLX2A5 ucz-3URE9H ucz-CT7QF4 
ucz-J5B9LE ucz-YL6C2H ucz-4DPY2N ucz-7F2BTZ 
ucz-B5RXJ9 ucz-DK26VE ucz-C1PS5F ucz-F3LXS6 
ucz-ARW56C ucz-FX92BV ucz-FTS4C2 ucz-F5BL3T 
ucz-CBEW43 ucz-GNK53S ucz-Q9WX3T ucz-7XN6SL 
ucz-G8MQ6Y ucz-4GE8ZB ucz-5HPU6R ucz-2TN1ZR 
ucz-PG15MR ucz-2RC3VH ucz-W5F2ZU ucz-6LGZN4 
ucz-6R8AEM ucz-NQAP26 ucz-9MX5TJ ucz-Y57ALZ 
ucz-WF5D8V ucz-P21NYS ucz-PL6B2S ucz-YLV9E2 
ucz-YCQ69K ucz-ZR5LM8 ucz-P13UHB ucz-WMTY36 
ucz-YUEP28 ucz-WE4Z1Y ucz-BGME29 ucz-RSPQ71 
ucz-CNV2B4 ucz-W5N4BZ ucz-1P4KXN ucz-A48DQY 
ucz-G87CNQ ucz-FMN67G ucz-76CSGE ucz-D2NQZ6 
ucz-X5F3VP ucz-Y27GMB ucz-UMH32E ucz-23DMQE 
ucz-Z4H2QP ucz-24HGER ucz-6HCNL9 ucz-GT2L9W 



ucz-4NGR9D ucz-9WYH6E ucz-GKRL15 ucz-7LC4RV 
ucz-TR7AD3 ucz-N98JQM ucz-BL6V2S ucz-NY2W7T 
ucz-N87QUE ucz-3HTFM5 ucz-C8H2PW ucz-Y2GUJ6 
ucz-M5Y3VC ucz-ZMY9L7 ucz-2M6QRYW ucz-8DUJR3 
ucz-FW5VS8 ucz-F19WXZ ucz-S48LYB ucz-Y4ZSK5 
ucz-XG7R5P ucz-U8ZSN1 ucz-C9QMP6 ucz-4SDBV7 
ucz-L4GX2A ucz-9JZX6Y ucz-4G2FHT ucz-D4A9FR 
ucz-EZN7B2 ucz-3CAL6S ucz-SGT4H3 ucz-6SCDX5 
ucz-Y92SZQ ucz-KQ9C1G ucz-QR3TJ1 ucz-SM8TH6 
ucz-DR1ZX4 ucz-7FJM9G ucz-JSU35Y ucz-73YFZB 
ucz-UC9B8K ucz-6U7DXJ ucz-RFW2L8 ucz-71HDYB 
ucz-V1LMU4 ucz-KD6J7V ucz-MVYZU86 ucz-QAH45X 
ucz-PAR8V6 ucz-4RPAX9 ucz-RG7ZB3 ucz-6EXSJ9 
ucz-AN6JF5 ucz-7BYHZ8 ucz-1FWTQ6 ucz-M65AEH 
ucz-TF64GY ucz-Q1K5RZ ucz-2LN1PX ucz-PQ5YS4 
ucz-ABK59T ucz-ZF8V6W ucz-54YMPS ucz-T1ZC3J 
ucz-CQR21P ucz-GX31RM ucz-87MBTK ucz-HEX19Q 
ucz-4BF7UL ucz-FLM7U6 ucz-X6H5DL ucz-PNW16R 
ucz-N24CFQ ucz-6MSED7 ucz-B81SGQ ucz-RH8XK7 
ucz-LH1Y6T ucz-AFXW13 ucz-BL7Q4H ucz-B3E7WT 
ucz-DH56VE ucz-8RYJ2K ucz-J9C4TV ucz-JW9ZK6 
ucz-CZG82P ucz-A9PE4U ucz-6ZNR4J ucz-T9X8AN 
ucz-X8FA4H ucz-UBX37Y ucz-47DAWG ucz-4T9EFB 
ucz-EF5D4H ucz-39WFBU ucz-WUM7Q4 ucz-2ZC3MV 
ucz-KP68YL ucz-ZN39ST ucz-XZA2B4 ucz-4WPJ9U 
ucz-LH8QP3 ucz-1T8RUF ucz-H38JWY ucz-W3YC1J 
ucz-A3X6CN ucz-WZKR47 ucz-5DKN2Y ucz-2DSR3V 
ucz-L62FCY ucz-WG93ML ucz-Z48FKP ucz-HR6K4U 
ucz-5TVHS3 ucz-LEYJ18 ucz-5J4FHY ucz-39WRTQ 
ucz-6QH5FU ucz-ZEW2F7 ucz-5M1JPN ucz-BRK1J6 
ucz-6MTB9U ucz-CQ7SM1 ucz-75JXMD ucz-ZC82FY 
ucz-D49KUH ucz-C5US3F ucz-RE2G5Y ucz-YJCF56 
ucz-KB3VN9 ucz-PY8ML7 ucz-KMJU61 ucz-BXL7Q5Y 
ucz-QJ5WR7 ucz-42HRFM ucz-2V6KGY ucz-7WVRK4 
ucz-1Q9ERL ucz-8BYXH6 ucz-E7B3QK ucz-BU87RH 
ucz-TQ49BK ucz-8EKZ7S ucz-A14UZL ucz-9LN2GP 
ucz-SAY45N ucz-9PLGE8 ucz-RJ5WD8 ucz-QF5E7L 
ucz-ESUQ63 ucz-L5NYG3 ucz-XPE1D7 ucz-4UVN9H 
ucz-E64KCD ucz-XCS23M ucz-H4T1WC ucz-F36EMB 
ucz-YKJ48T ucz-H9C2MR ucz-6SKYB4 ucz-AZT4X8 
ucz-J8YT6A ucz-4S2XFJ ucz-QH71CX ucz-E9YXP7 
ucz-7GUP4F ucz-HDK58Z ucz-YSZC24 ucz-FX5N8Y 
ucz-46XHRE ucz-LCB8N9 ucz-VZ5LY6 ucz-QC34FV 



ucz-S4JK2D ucz-9Z6DNH ucz-UF63EZ ucz-P9JK2W 
ucz-2UJ7MF ucz-5V8JGU ucz-KTM61S ucz-G1EU5K 
ucz-49FRWM ucz-PL3V6R ucz-SN2ZC4 ucz-8W2ABD 
ucz-8Z2RBW ucz-PD5R6C ucz-ZM7GP6 ucz-5M2FHA 
ucz-TVXA13 ucz-B3Z4EJ ucz-WRM2Z3 ucz-MH6T5G 
ucz-NET8R2 ucz-FQ6XJ7 ucz-XDJ41F ucz-5DRXZ9 
ucz-CQ1W6B ucz-WP9NL1 ucz-URTX12 ucz-6MQE4N 
ucz-YTN4W6 ucz-5XZU3N ucz-B16TXU ucz-8LX9DY 
ucz-D5C4BJ ucz-R2KP8J ucz-2KE6DV ucz-C28ZEF 
ucz-93VEQB ucz-ZF1XR7 ucz-GJRV46 ucz-CTQ87B 
ucz-QKY89P ucz-UR4QD7 ucz-1UZ2TRY ucz-JU38YQ 
ucz-2NDYV5 ucz-CXD84M ucz-YJ1XV6 ucz-6QEYZ2 
ucz-EGW1V7 ucz-U4TZ3N ucz-8U4MNA ucz-GL86UA 
ucz-1TUG9A ucz-72AVBK ucz-D2CB3S ucz-BWZ5K8 
ucz-NU7X4R ucz-QC2Y1V ucz-28WJHC ucz-8FRV1P 
ucz-ZUJ6D7 ucz-VJDK12 ucz-8VQ3LD ucz-Y3HR1P 
ucz-U76GPF ucz-8VWT7Y ucz-UA19ZM ucz-ZTJ63M 
ucz-MWA8C7 ucz-MG3UW6 ucz-CH3N5M ucz-D17QRA 
ucz-BY4KV1 ucz-2LQ3CB ucz-PU14ZH ucz-8US5FY 
ucz-PYM9T5 ucz-HNXB91 ucz-2RGZL5 ucz-K13RVM 
ucz-SA1MT4 ucz-M2DX3Z ucz-3J1CYM ucz-7U3LSE 
ucz-3GJRD9 ucz-GD94RN ucz-VSOF82 ucz-VE3N4A 
ucz-3SJY1E ucz-16JUFW ucz-JBDE54 ucz-X5Z1JR 
ucz-G2CEH1 ucz-E6F3AV ucz-JHBF44 ucz-2G5UCK 
ucz-7DBUM9 ucz-JT76WX ucz-8K6FHZ ucz-73RMFE 
ucz-JWL3E4 ucz-JG17XR ucz-W2EJS4 ucz-TW62RZ 
ucz-STKM32 ucz-FYT31G ucz-XK1WL6 ucz-58ECJN 
ucz-JDP79U ucz-AF8J5C ucz-1AGEJ7 ucz-39ANFL 
ucz-4ETV6S ucz-N3V8FL ucz-UR14KD ucz-G39RDX 
ucz-82WXZQ ucz-DV5GW7 ucz-9FA3VU ucz-8GBUK1 
ucz-VN98AC ucz-QWU9J4 ucz-C7YUZ8 ucz-Y1KHG6 
ucz-MW1Z2B ucz-4U6LTD ucz-K8ZPJ9 ucz-DBX6R8 
ucz-73QGTN ucz-LKZ17U ucz-1DETG7 ucz-4FQDM3 
ucz-NUT42X ucz-KZ51YG ucz-HT4YS7 ucz-5XFTE7 
ucz-2RZPA7 ucz-FMC37H ucz-G1Z2HA ucz-8ST3MZ 
ucz-5YGMA9 ucz-Q53ALC ucz-H2TMG6 ucz-SUT15L 
ucz-8DBU2V ucz-W1TB2S ucz-W1MJB8 ucz-7QT2XB 
ucz-NE27YV ucz-JNXP27 ucz-X14DBC ucz-EYB3L6 
ucz-5YHUA9 ucz-C7FNL1 ucz-LM97XJ ucz-B3A9TW 
ucz-KB4QN5 ucz-2ZL1CP ucz-ET75ZB ucz-4M8SJF 
ucz-71JNBQ ucz-86FKEZ ucz-Z83YGU ucz-5NVY2Q 
ucz-2Y3SLK ucz-DLT84A ucz-ML7U2N ucz-XC4W2T 
ucz-M76QAG ucz-C34SEN ucz-B74HSZ ucz-VC18WM 



ucz-YQ7S5P ucz-1AWGX7 ucz-MNWT34  
 
 


