Poniedziałek

1
2

9:00- 9:30
9:40-10:10

3 10:20-10:50
4 11:00-11:30
5 12:00-12:30
6 12:40-13:10
7 13:20-13:50
8 14:00-14:30
1

Wtorek

2

9:00- 9:30
9:40-10:10

3 10:20-10:50
4 11:00-11:30
5 12:00-12:30
6 12:40-13:10
7 13:20-13:50
8 14:00-14:30
1
2

9:00- 9:30
9:40-10:10

Środa

3 10:20-10:50
4 11:00-11:30
5 12:00-12:30
6 12:40-13:10
7 13:20-13:50
8 14:00-14:30
1

Czwartek

2

9:00- 9:30
9:40-10:10

3 10:20-10:50
4 11:00-11:30
5 12:00-12:30
6 12:40-13:10
7 13:20-13:50
8 14:00-14:30
1
2

9:00- 9:30
9:40-10:10

Piątek

3 10:20-10:50
4 11:00-11:30
5 12:00-12:30
6 12:40-13:10

A.Dydak

M.Gwóźdź

1ag

1bg

P
informatyka-całość
wf-1/2/wf-2/2
r_geografia
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
matematyka
chemia
fizyka

j.polski
religia
zaj. wych.
przedsięb.
biologia
matematyka

j.niemiecki-2/2/j.niemiecki-1/2
matematyka
j.polski
religia
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
historia
e_dla_bezp (co 2 tyg)

j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2
wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2
historia
wos (co 2 tyg)
j.polski

matematyka
geografia
j.polski
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
Ek (co 2 tyg)

P

matematyka
geografia
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
Ek (co 2 tyg)
religia
j.polski

matematyka
j.polski
historia
j.niemiecki-1/2/j.włoski-2/2
fizyka
wf-1/2/wf-2/2

r_chemia
historia
zaj. wych.
r_biologia
religia
j.polski
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
informatyka całość
e_dla_bezp (co 2 tyg)
j.polski
wos (co 2 tyg)
przedsięb.
biologia
chemia

j.angielski-1/2
matematyka
j.niemiecki-1/2/j.włoski-2/2
wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2
przedsięb. (co 2 tyg)

Piątek
7 13:20-13:50
8 14:00-14:30

przedsięb.(co 2 tyg)

j.angielski-2/2

S.Krakowska

K.Żochowska

M.Ziaja

1cg

1dg

1ep

P

P

P

j.polski
matematyka
e_dla_bezp (co 2 tyg)
fizyka
r_historia
biologia
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2

j.polski
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
religia
r_matematyka
j.niemiecki-1/2/j.włoski-2/2
historia
wf-1/2/wf-2/2

zaj.wych.
j.polski
wf-1/2/wf-2/2
matematyka
historia
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2

wf-1/2/wf-2/2
matematyka
chemia
przedsięb.
religia
zaj. wych.

j.angielski-2/2
fizyka-1/2
j.niemiecki-1/2/j.włoski-2/2
matematyka
informatyka całość
j.polski
chemia całość

j.polski
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
fizyka
geografia
wos
informatyka całość

matematyka
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.polski
religia
historia
geografia
przedsięb (co 2 tyg.)

historia
biologia
wos (co 2 tyg)
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
matematyka
religia
wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2

j.niemiecki-1/2/j.włoski-2/2
informatyka całość
j.polski
wos (co 2 tyg)
historia
matematyka
wf-1/2/wf-2/2

j.polski
j.polski
przedsięb.
geografia
j.angielski-1/2/fizyka-2/2
matematyka

j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.polski
matematyka
historia
wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2
religia

matematyka
EK (co 2 tyg)
zaj. wych.
przedsięb. (co 2 tyg)
e-dla bezp.(co 2 tyg)

j.polski
e_dla_bezp całość (co 2 tyg)
chemia
j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2
r_geografia

matematyka
Ek (co 2 tyg)
j.polski
j.niemiecki-1/2/j.włoski-2/2
wf-1/2/wf-2/2
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2

filozofia ( co 2 tyg.)
r_angielski-1/2/r_angielski-2/2
r_geografia
biologia
matematyka
j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2
wopp

religia

wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2
historia
religia
j.polski
matematyka
j.polski

A.Ecler

B.Rabenda

T.Tomaszewski

1fp

1gp

1hp

P

P

P

wos
r_historia
biologia
j.polski
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.niemiecki-1/2/j.włoski-2/2
chemia

geografia
fizyka
j.polski
historia
matematyka
j.niemiecki-1/2/j.włoski-2/2
j.angielski-1/2

j.niemiecki -1/2
j.niemiecki-1/2/j.włoski-2/2
r_chemia
informatyka całość
chemia całość
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2

r_wos
informatyka całość
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
historia
matematyka

j.polski
matematyka
r_matematyka
historia
e_dla_bezp całość (co 2 tyg)
wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2

j.włoski-2/2
r_biologia
filozofia (co 2 tyg)
historia
j.polski
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
zaj. wych.

matematyka
j.niemiecki-1/2/j.włoski-2/2
j.polski
wf-1/2/wf-2/2
fizyka
r_wos

j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.niemiecki-1/2/j.włoski-2/2
biologia
r_matematyka
wos
chemia całość
r_fizyka

biologia
e_dla_bezp całość (co 2 tyg)
matematyka
wos
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
religia

wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2
e_dla_bezp całość (co 2 tyg)
j.polski
religia
filozofia (co 2 tyg)
geografia

r_fizyka
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
zaj. wych.
j.angielski-2/2
matematyka
religia
filozofia (co 2 tyg)

geografia
r_biologia
r_chemia
matematyka
fizyka
j.polski

matematyka
historia
j.polski
Ksm
zaj. wych.
religia

informatyka całość
religia
wf-1/2/wf-2/2
j.polski
j.polski

wf-1/2/wf-2/2

K.Kachelska

M.Kawiak

K.Słodczyk

1ip

2a

2b

P

P
j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2
matematyka
r_angielski-1/2/r_angielski-2/2
zaj. wych.
r_geografia
religia
u_hist.i sp.
kultura (co 2 tyg)

P
u_hist.i sp/P-chemia.
r_chemia
wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2
r_biologia
matematyka
N2/W1
N2/W1

e_dla_bezp całość (co 2 tyg)
j.polski
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
biologia
j.polski
chemia całość

P-geografia
Ep
r_geografia
wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2
r_angielski-1/2/r_angielski-2/2
j.polski

biologia całość
chemia całość
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
FwM
matematyka
religia
matematyka
chemia/P-chemia

filozofia (co 2 tyg)
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
historia
fizyka
j.polski
j.niemiecki-1/2
zaj. wych.

matematyka
wos lok
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.polski
r_geografia
j.polski
u_hist.i sp.
P-geografia

FwM
matematyka
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
u_hist.i sp.
j.polski
r_biologia
r_biologia
P-biologia

wos
matematyka
wopp
religia
r_geografia
religia

P-matematyka
Ep
r_geografia
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.polski
matematyka
wos lok
P-matematyka

kultura (co 2 tyg)
FwM
religia
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.polski
wf-1/2/wf-2/2

j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
r_angielski-1/2/r_angielski-2/2
wf-1/2/wf-2/2
religia
r_geografia
wos lok

N4
N4
zaj.wych.
r_chemia
r_biologia
j.polski

j.niemiecki-1/2/j.niemiecki2/2
informatyka całość
geografia
r_angielski-1/2/r_angielski-2/2
wf-1/2/wf-2/2
matematyka

j.polski
r_geografia
historia
matematyka
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
wf-1/2/wf-2/2

F1/ P-biologia

F1

wf-1/2/wf-2/2
j.niemiecki-2/2

j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2

j.polski

R.Wieczorek

K.Krawiec

I.Górny

2c

2d

2e

P
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
matematyka
matematyka
r_geografia
wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2
N2/P-geografia
N2/P-matematyka

P
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
wos- elem.
zaj. wych.
matematyka
u_przyroda
r_historia
N2
N2

P

j.polski
r_matematyka
r_matematyka
j.ang.zawod.-1/2/j.ang.zawod.-2/2
r_geografia
u_hist.i sp.
religia
religia

j.polski
j.polski
j.polski
r_historia
religia
wos- elem.
W3/P-matematyka
W3

j.polski
r_matematyka
r_matematyka
zaj. wych.
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.ang.zawod.-1/2/j.ang.zawod.-2/2
r_geografia
P-matematyka

wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2
religia
matematyka
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
r_historia
j.polski
j.polski

r_geografia
r_matematyka
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.polski
wf-1/2/wf-2/2
u_hist.i sp.
F1
F1

Ed (co 2 tyg)
j.polski
j.polski
r_historia
u_przyroda
matematyka
F1/P-matematyka
F1

matematyka
r_matematyka
r_fizyka
wf-1/2/wf-2/2
j.polski
j.polski
F1
F1

N3/W2
N3/W2
j.ang.zawod.-1/2/j.ang.zawod.-2/2
r_geografia
j.polski
matematyka

N3
N3
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.polski
j.polski
kultura (co 2 tyg)

P-matematyka
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
matematyka
kultura (co 2 tyg)
Ep
Info.inż.-całość

r_matematyka
r_matematyka
r_fizyka
u_hist.i sp.
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
j.polski
N1/N2/W1
N1/N2/W1
P-fizyka/P-matematyka
j.angielski-1/2/j.angielski-2/2
Ep
religia
r_matematyka
matematyka
Info.inż.-całość
P-fizyka
u_hist.i sp.
religia
r_fizyka
j.polski
wf-1/2/wf-2/2
wf-1/2/wf-2/2
zaj. wych.

kultura (co 2 tyg)
P-geografia

wos- elem.
wf-1/2/wf-2/2

r_fizyka

M.Bielówka
2f
P

matematyka
r_biologia
j.angielski
j.niemiecki
j.niemiecki
u_hist.i sp.
kultura (co 2 tyg)

r_biologia
j.polski
j.polski
j.angielski
matematyka
j.niem.zaw.
wf
r_biologia
j.polski
wf
wf
j.niem.zaw.
r_angielski
j.angielski
P-matematyka
j.niem.zaw.
u_hist.i sp.
r_biologia
j.polski
r_angielski
r_angielski
P-matematyka

r_biologia
religia
j.niem.zaw.
zaj. wych.
religia
matematyka

r_angielski

