
Plan zajęć od 18 stycznia 2021 r. 

Technikum  

 

1A 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 mater. odzie  zp   j.angielski-1/2 #AP1  j.polski  

2 8:55- 9:40 j.francuski  zp j.angielski-1/2 #AP1 

matematyka-2/2 #MP1  

r_matematyka-1/2 #MR1  

 

j.polski  

3 9:50-10:35 j.polski  zp  historia  konstr.  proj styl  

4 10:45-11:30 matematyka-1/2 #M1R 

j.angielski-2/2  

zp j.francuski  konstr.  proj styl  

5 11:50-12:35 matematyka-1/2 #M1R  

j.angielski-2/2  

zp e_dla_bezp  plastyka  chemia  

6 12:45-13:30 tech.odzież zp informatyka  wf  fizyka  

7 13:40-14:25 fizyka  zp wf  chemia  historia  

8 14:35-15:20 u_inny-1/8 #WZ1 

u_inny-2/8 #PR1   

u_inny-7/8 #TR1  

zp wf  tech.odzież.   matematyka-2/2 #MP1  

9 15:30-16:15 u_inny-1/8 #WZ1  

u_inny-2/8 #PR1 

u_inny-7/8 #TR1  

zp r_angielski-2/2 

religia 

zaj. z wych. .    

10 16:25-17:10  zp religia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1B 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 graf.kom.-2/2  u_inny-6/1 #tr2  j.angielski-1/2      

2 8:55- 9:40 informatyka-1/2   

graf.kom.-2/2  

u_inny-6/1 #tr2  j.angielski-1/2  j.niemiecki-1/2 WM  

j.francuski-2/2 #FR1  

podst rekl  

3 9:50-10:35 historia  Podst rekl  wf-1/2 chł 

wf-2/2 dz 

chemia  proj_wyt_rek  

4 10:45-11:30 graf.kom.-1/2   

j.angielski-2/2  

proj_wyt_rek  wf-1/2 chł 

wf-2/2 dz 

matematyka  proj_wyt_rek  

5 11:50-12:35 graf.kom.-1/2   

j.angielski-2/2  

j.polski  j.polski  mark_dz_rekl  zaj. z wych.  

6 12:45-13:30 plastyka  chemia  j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2 #FR1 

mark_dz_rekl  tech.pol.  

7 13:40-14:25 j.polski  e_dla_bezp  matematyka  historia  tech.pol.  

8 14:35-15:20 u_inny-1/1 #WZ1  

u_inny-2/1 #PR1  

j.angielski-1/2   

informatyka-2/2  

fizyka  fizyka  wf-2/2 dz 
religia 

9 15:30-16:15 u_inny-1/1 #WZ1  

u_inny-2/1 #PR1  

    j.angielski-2/2  wf-1/2 chł 
religia 
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1D 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 informatyka-1/2  u_inny-6/2 #tr2    j.angielski-1/2 #AP1 

matematyka-2/2  

  

2 8:55- 9:40 j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2  

u_inny-6/2 #tr2  j.angielski-1/2 #AP1  r_matematyka-1/2 #MR1  

r_angielski-2/2  

matematyka-2/2  

3 9:50-10:35 historia  podst poligr  wf-1/2 #wc1 sg3 

pr_proj_graf-2/2  

historia  e_dla_bezp  

4 10:45-11:30 matematyka-1/2 #M1R 

j.angielski-2/2  

j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2  

wf-1/2 #wc1 sg3 

pr_proj_graf-2/2  

chemia  chemia  

5 11:50-12:35 matematyka-1/2 #M1R 

j.angielski-2/2  

plastyka  fizyka  fot w poligr-1/2   

pr_proj_graf-2/2  

pr_proj_graf-1/2   

fot w poligr-2/2  

6 12:45-13:30 j.polski  proj graf  zaj. z wych.  fot w poligr-1/2   

pr_proj_graf-2/2  

pr_proj_graf-1/2   

fot w poligr-2/2  

7 13:40-14:25 wf-2/2 dz proj graf  j.polski  ftv-1/2  pr_proj_graf-1/2   

ftv-2/2  

8 14:35-15:20 u_inny-1/2 #WZ1  

u_inny-2/2 #PR1  

fizyka  j.polski  ftv-1/2  pr_proj_graf-1/2   

ftv-2/2  

9 15:30-16:15 u_inny-1/2 #WZ1  

u_inny-2/2 #PR1  
wf-2/2 dz religia   wf-1/2 chł 

informatyka-2/2  

10 16:25-17:10   wf-2/2 dz religia     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1C 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45   zp matematyka AP 23 chemia  j.polski  

2 8:55- 9:40 historia  zp j.polski  j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2 

chemia 

3 9:50-10:35 j.angielski  zp j.polski  matematyka  zaj. z wych.  

4 10:45-11:30 rys model  zp fizyka  historia  j.angielski  

5 11:50-12:35 rys model  zp podst.fryz.  wf  tech.fryz. 

6 12:45-13:30 wf  zp j.niemiecki-1/2 

j.francuski-2/2 

wf  tech.fryz.  

7 13:40-14:25 plastyka  zp informatyka  fizyka  tech.fryz.  

8 14:35-15:20 u_inny-1/1 #WZ1  

u_inny-2/1 #PR1   

u_inny-7/1 #TR1  

zp j.angielski  e_dla_bezp   religia 

9 15:30-16:15 u_inny-1/1 #WZ1  

u_inny-2/1 #PR1 

u_inny-7/1 #TR1  

zp      religia 

10 16:25-17:10   zp       
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2AP 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45  mater. odzie  tech.odzież.  zp wf  chemia  

2 8:55- 9:40 biologia  tech.odzież.  zp konstr.  geografia  

3 9:50-10:35 proj styl  j.angielski-1/2 #AP2  

r_angielski-2/2 #Ar2  

zp j.polski  j.polski  

4 10:45-11:30 proj styl  historia  zp j.francuski  wf  

5 11:50-12:35 historia  j.polski  zp zaj. z wych.  wf  

6 12:45-13:30 fizyka  j.francuski  zp r_matematyka-1/2 #Mr2  

matematyka-2/2 #MA2  

informatyka  

7 13:40-14:25 j.angielski-1/2 #AP2  

j.angielski-2/2 #AT2  

przedsięb.  zp matematyka-1/2 #MT2  

j.angielski-2/2 #AT2  

matematyka-1/2 #MT2  

matematyka-2/2 #MA2  

8 14:35-15:20  konstr.  zp religia   

9 15:30-16:15   konstr.  zp religia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2BP 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45   Podst rekl  fot.rek.-1/2  / religia   wf-2/2 dz 

2 8:55- 9:40   historia  fot.rek.-1/2  / religia graf.kom.-2/2  wf-2/2 dz 

3 9:50-10:35   j.angielski-1/2 #AP2  

r_angielski-2/2 #Ar2 

biologia  informatyka-1/2   

graf.kom.-2/2  

Podst rekl  

4 10:45-11:30 wf-1/2 chł graf.kom.-1/2   

fot.rek.-2/2  

j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2  
wf-1/2 chł 

wf-2/2 dz 

zaj. z wych.  

5 11:50-12:35 wf-1/2 chł graf.kom.-1/2   

fot.rek.-2/2  

mark_dz_rekl  j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2  

proj_wyt_rek  

6 12:45-13:30 informatyka-2/2  przedsięb.  mark_dz_rekl  r_matematyka-1/2 #Mr2  

matematyka-2/2 #MA2  

proj_wyt_rek   

7 13:40-14:25 j.angielski-1/2 #AP2 

j.angielski-2/2 #AT2 

geografia  j.polski  matematyka-1/2 #MT2  

j.angielski-2/2 #AT2  

matematyka-1/2 #MT2 

matematyka-2/2 #MA2  

8 14:35-15:20 j.polski  chemia  j.polski  Podst rekl  proj_wyt_rek  

9 15:30-16:15 historia     Podst rekl    

10 16:25-17:10 fizyka          

11 17:20-18:05          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2DP 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45   wf-2/2 dz religia GR III/CHŁ – CKZiU: 7.00  

2 8:55- 9:40   biologia  religia GR III/CHŁ – CKZiU: 7.00  

3 9:50-10:35 informatyka-1/2   j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2  

fizyka  GR III/CHŁ – CKZiU: 7.00 j.polski  

4 10:45-11:30 wf-1/2 chł zaj. z wych.  matematyka-1/2 #MD2  

matematyka-2/2 #M2R  
wf-1/2 chł matematyka-1/2 #MD2  

r_matematyka-2/2 #M2  

5 11:50-12:35 wf-1/2 chł 
informatyka-2/2  

j.angielski-1/2   

j.angielski-2/2  

j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2  

r_angielski-1/2   

matematyka-2/2 #M2R  

proj graf  

6 12:45-13:30 historia  rys tech  j.polski  proj pulik  proj graf  

7 13:40-14:25 j.polski  rys tech  historia  proj pulik  podst poligr  

8 14:35-15:20 j.angielski-1/2   

j.angielski-2/2  

geografia  wf-2/2 dz GR I, II – CKZiU: 13.45 podst poligr  

9 15:30-16:15 przedsięb.    wf-2/2 dz GR I, II – CKZiU: 13.45  proj pulik  

10 16:25-17:10 chemia      GR I, II – CKZiU: 13.45   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2CDP 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2  

 TUF - CKZiU religia   tech.fryz.-1/2  

TGPC - CKZiU 

2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2   

r_angielski-2/2  

rys tech-2/2  

TUF - CKZiU 

religia   tech.fryz.-1/2  

TGPC - CKZiU 

3 9:50-10:35 biologia  proj pulik-2/2  

TUF - CKZiU 
wf-1/2 dz   tech.fryz.-1/2  

TGPC - CKZiU 

4 10:45-11:30 wf-1/2 dz 

wf-2/2 chł 

podst poligr-2/2  

TUF - CKZiU 

matematyka-1/2 #M2R 

matematyka-2/2 #MD2  
wf-2/2 chł  
proj_styl_fr-1/2  

r_matematyka-1/2 #M2  

matematyka-2/2 #MD2 

5 11:50-12:35 wf-1/2 dz 

wf-2/2 chł 

podst poligr-2/2  

TUF - CKZiU 

zaj. z wych. matematyka-1/2 #M2R4 

j.angielski-2/2  

historia  

6 12:45-13:30 j.polski  podst poligr-2/2  

TUF - CKZiU 

j.polski  j.angielski-1/2   

j.angielski-2/2  

geografia  

7 13:40-14:25 tech.fryz.-1/2   

informatyka-2/2  

podst poligr-2/2  

TUF - CKZiU 

fizyka  j.polski  przedsięb.  

8 14:35-15:20 informatyka-1/2   

rys tech-2/2  

  historia  podst.fryz.-1/2   

proj graf-2/2  

j.francuski-2/2  

9 15:30-16:15 chemia    j.niemiecki-1/2  podst.fryz.-1/2   

proj graf-2/2  

  

10 16:25-17:10       podst poligr-2/2    

11 17:20-18:05          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2AC 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 zp       mater. odzie-1/2  

2 8:55- 9:40 zp j.angielski-1/2  j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2  

  mater. odzie-1/2   

j.angielski-2/2  

3 9:50-10:35 zp matematyka  kzp_owwo-1/2  

tech.fryz.-2/2 

r_geografia  matematyka  

4 10:45-11:30 zp wf  kzp_owwo-1/2   

tech.fryz.-2/2 

j.polski  r_historia  

5 11:50-12:35 zp przedsięb.  zaj. z wych.  wf  j.niemiecki-1/2  

j.francuski-2/2 

6 12:45-13:30 zp tech wytw od-1/2   

wizual-2/2 

wf  konstr.-1/2   

podst.fryz.-2/2 

przedsięb.  

7 13:40-14:25 zp tech wytw od-1/2   

tech.fryz.-2/2 

j.polski  konstr.-1/2   

podst.fryz.-2/2  

r_geografia  

8 14:35-15:20 zp 

religia 

proj styl-1/2   

tech.fryz.-2/2  

r_historia  j.angielski-1/2   

informatyka-2/2  

  

9 15:30-16:15     kzp_bizut-1/2   

el_char_wiz-2/2  

informatyka-1/2   

j.angielski-2/2  

  

10 16:25-17:10     kzp_bizut-1/2   

el_char_wiz-2/2  

religia   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2B 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 org.rek.    prac sp usł-1/2    r_historia  

2 8:55- 9:40 org.rek.  prac sp usł-2/2  prac sp usł-1/2  wf-2/2  prow dz rekl  

3 9:50-10:35 graf.kom.-1/2   

kzp_fot. rek-2/2  
wf-1/2 chł 
prac sp usł-2/2  

prac sp usł-1/2  wf-2/2  tech.pol.  

4 10:45-11:30 graf.kom.-1/2   

kzp_fot. rek-2/2  
wf-1/2 chł 
prac sp usł-2/2  

mark i ekon  mark i ekon  tech.pol.  

5 11:50-12:35 kzp_fot. rek-1/2   

graf.kom.-2/2  

r_historia  j.polski  matematyka  zaj. z wych.  

6 12:45-13:30 kzp_fot. rek-1/2   

graf.kom.-2/2  

j.angielski-1/2   

j.angielski-2/2  

matematyka j.niemiecki-1/4   

j.francuski-2/4  

j.niemiecki-1/4 

j.francuski-2/4  

7 13:40-14:25 wf-2/2  j.polski  j.angielski-1/2   

j.angielski-2/2  

 kzp_tech rek  informatyka-1/2  

wf-1/2 chł 

8 14:35-15:20 religia r_geografia  kzp_tech rek  r_geografia  przedsięb.  

9 15:30-16:15   informatyka-2/2     przedsięb.    

10 16:25-17:10      religia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2D 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 wf-2/2 dz   ckziu   kzp_proj gr-2/2  

2 8:55- 9:40 matematyka  j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2 

ckziu informatyka-1/2  kzp_proj gr-2/2 

3 9:50-10:35 j.angielski-1/2   

j.angielski-2/2  
wf-1/2 chł 

wf-2/2 dz 

ckziu j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2 

proj graf  

4 10:45-11:30 r_geografia  wf-1/2 chł  

wf-2/2 dz 
ckziu proj pulik  proj graf  

5 11:50-12:35 zaj. z wych.  r_historia  ckziu proj pulik  podst poligr  

6 12:45-13:30 r_historia  przedsięb.  ckziu j.polski  podst poligr  

7 13:40-14:25 j.polski  r_geografia  ckziu j.angielski-1/2   

j.angielski-2/2  

kzp_proj gr-1/2  

wf-1/2 chł 

8 14:35-15:20 religia matematyka  ckziu przedsięb.  kzp_proj gr-1/2   

informatyka-2/2  

9 15:30-16:15      podst poligr    

10 16:25-17:10       religia   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2BD 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45  TGPC - CKZiU proj pulik-1/2  

kzp_fot. rek-2/2 

  podst poligr-1/2  

prac sp usł-2/2  

  

2 8:55- 9:40 kzp_tech rek 

TGPC - CKZiU 

proj pulik-1/2 

kzp_fot. rek-2/2 

  podst poligr-1/2   

mark i ekon-2/2 

matematyka  

3 9:50-10:35 prow dz rekl r_geografia   religia podst poligr-1/2   

mark i ekon-2/2  

r_historia  

4 10:45-11:30 org.rek. 

TGPC - CKZiU 

j.polski  zaj. z wych.  proj graf-1/2   

graf.kom.-2/2  

j.polski  

5 11:50-12:35 org.rek. 

TGPC - CKZiU 
wf-1/2 chł 

wf-2/2 dz 

j.angielski-1/2   

j.angielski-2/2  

proj graf-1/2   

graf.kom.-2/2  

r_geografia  

6 12:45-13:30 prac sp usł 

TGPC - CKZiU 
wf-1/2 chł 

wf-2/2 dz 

r_historia  proj pulik-1/2   

kzp_tech rek-2/2  
wf-1/2 chł 
wf-2/2 dz 

7 13:40-14:25 prac sp usł 

TGPC - CKZiU 

kzp_proj gr-1/2 

tech.pol.-2/2 

matematyka   przedsięb.  przedsięb.  

8 14:35-15:20 religia kzp_proj gr-1/2 

tech.pol.-2/2 

j.niemiecki-1/2   

informatyka-2/2  

 j.niemiecki-1/2   

j.angielski-2/2  

9 15:30-16:15   j.angielski-1/2   

j.niemiecki-2/2  

informatyka-1/2   

j.niemiecki-2/2  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3AC 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45  

z_angielski-2/2  

      

2 8:55- 9:40 tech.fryz.-2/2   

 
wf-2/2 dz  

 

   

3 9:50-10:35 mater. odzie-1/2   

tech.fryz.-2/2  

r_historia  j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2  

zaj. z wych.  konstr.-1/2  

4 10:45-11:30 mater. odzie-1/2   

tech.fryz.-2/2  

matematyka  j.polski  j.angielski-1/2   

j.angielski-2/2  

konstr.-1/2  

5 11:50-12:35 dz.gosp. odz-1/2   

org salonu-2/2  

kps  tech wytw od-1/2   

wizual-2/2  

j.polski   kzp_owwo-1/2   

kzp_owwo-2/2  

6 12:45-13:30 matematyka   r_geografia  tech wytw od-1/2   

prac_fryz-2/2  

j.polski  kzp_owwo-1/2  

kzp_owwo-2/2  

7 13:40-14:25 r_historia  j.angielski-1/2   

j.angielski-2/2  

kzp_bizut-1/2   

el_char_wiz-2/2  

r_geografia  kzp_komp wsp-1/2  

8 14:35-15:20  mark mody-1/2  j.niemiecki-1/2   

j.francuski-2/2  

kzp_bizut-1/2   

el_char_wiz-2/2  
wf-1/2 chł 

wf-2/2 dz 

kzp_komp wsp-1/2  

9 15:30-16:15   religia   wf-1/2 chł 

wf-2/2 dz 

kzp_komp wsp-1/2  

10 16:25-17:10   religia  wf-1/2 chł 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3B 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 kzp_fot. rek-1/2    j.francuski/ 

j.niemiecki 

  wf-1/2 dz 

2 8:55- 9:40 kzp_fot. rek-1/2   j.angielski   wf-1/2 dz 

3 9:50-10:35 kzp_projekt  matematyka  zaj. z wych.  j.francuski/ 

j.niemiecki 
wf-1/2 dz 

4 10:45-11:30 kzp_projekt  kzp_projekt  j.polski  tech.pol.  r_geografia  

5 11:50-12:35 kzp_tech rek  kzp_projekt  kps  tech.pol.  graf.kom.  

6 12:45-13:30 kzp_reklsiec  r_geografia  r_historia  j.angielski  graf.kom.  

7 13:40-14:25 kzp_fot. rek-2/2  j.polski  tech.pol.  matematyka  org.rek.  

8 14:35-15:20 kzp_fot. rek-2/2  j.polski    wf-2/2 chł r_historia  

9 15:30-16:15   religia  wf-2/2 chł   

10 16:25-17:10   religia   wf-2/2 chł   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45   ckziu     proj pulik. 

2 8:55- 9:40 wf-1/2 dz ckziu matematyka    proj pulik  

3 9:50-10:35 matematyka  ckziu r_historia    r_geografia  

4 10:45-11:30 r_historia  j.polski  kps  j.polski  podst poligr  

5 11:50-12:35 dział gosp p  r_geografia  j.niemiecki/ 

j.francuski 

rys.tech.  matematyka  

6 12:45-13:30 kzp_druk 3D  zaj. z wych.  wf-1/2  dz 

j.angielski-2/2  

rys.tech. z_angielski  

7 13:40-14:25 kzp_druk 3D  j.niemiecki/ 

j.francuski 

wf-1/2 dz podst poligr  j.angielski 

8 14:35-15:20   proj pulik  j.angielski-1/2  j.angielski1/2/ 

wf chł 
 

9 15:30-16:15   religia   wf chł    

10 16:25-17:10   religia   wf chł   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4AC 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 j.polski  matematyka     matematyka   r_historia  

2 8:55- 9:40 j.polski  matematyka    r_geografia   r_historia  

3 9:50-10:35 r_geografia  r_geografia  j.angielski   j.angielski  j.polski  

4 10:45-11:30 j.niemiecki/ 

j.francuski 

zaj. z wych.  j.angielski  j.polski  j.polski  

5 11:50-12:35 wf  wf  matematyka  r_historia  u_ekon.w pr. 

6 12:45-13:30 wf  r_historia  r_geografia  r_historia  j.angielski  

7 13:40-14:25 religia j.polski  r_geografia   j.niemieck/ 

j.francuski 

8 14:35-15:20     religia   

9 15:30-16:15         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4B 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45  matematyka    wf-1/2 #wc4   

wf-2/2 #WD4 

r_geografia    

2 8:55- 9:40 r_geografia   wf-1/2 #wc4   

wf-2/2 #WD4  

j. polski   

3 9:50-10:35 j. francuski/ 
j. niemiecki 

zaj. z wych.  r_geografia  matematyka  r_historia  

4 10:45-11:30 j. polski  r_geografia  r_historia  r_historia  r_historia  

5 11:50-12:35 j. polski  r_geografia  r_historia  j. angielski  j. angielski  

6 12:45-13:30 j. angielski  j. polski  matematyka  u_ekon.w pr.  j. polski  

7 13:40-14:25 religia matematyka  j. francuski/ 

j. niemiecki 

wf-1/2 #wc4  

wf-2/2 #WD4  

j. polski  

8 14:35-15:20  j. angielski  religia   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4D 

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 r_historia   j.angielski  wf-1/2 #wc4   

wf-2/2 #WD4  

  

2 8:55- 9:40 r_historia   j.angielski  wf-1/2 #wc4   

wf-2/2 #WD4  

 r_historia  

3 9:50-10:35 j.niemiecki- 

j.francuski- 

r_historia  j.polski  j.polski  matematyka  

4 10:45-11:30 u_ekon.w pr.  matematyka  r_historia  matematyka  j.polski  

5 11:50-12:35 r_geografia  matematyka  j.angielski  r_geografia  j.polski  

6 12:45-13:30 j.polski  zaj. z wych.  j.niemiecki 

j.francuski 

r_geografia  r_geografia  

7 13:40-14:25 j.polski    wf-1/2 #wc4  

wf-2/2 #WD4 

 j.angielski  

8 14:35-15:20          

 


