
0. 7.25 - 8.10

1. 8.15 - 9.00 informatyka /pr./ s.208 j.polski /pr./ s.210 j.polski /pr./ s.210

2. 9.05 - 9.50 informatyka /pr./ s.208 j.polski /pr./ s.210 j.polski /pr./ s.210

3. 9.55 - 10.40 informatyka /pr./ s.208 geografia /pr./ s.211 geografia /pr./ s.211

4. 10.55 - 11.40 matematyka /pr./ s.203 matematyka s.211

5. 11.45 - 12.30 matematyka /pr./ s.203 matematyka s.211

6. 12.40 - 13.25 j.polski s.208 j.polski s.211

7. 13.45 - 14.30 j.polski s.209 s.211

8. 14.35 - 15.20 matematyka /pr./ s.209 s.211

9. 15.25 - 16.10 wf /dz/ s.112 wf /dz/ s.112

10. 16.10 - 16.55 wf /dz/ s.112 wf /dz/ s.112

0. 7.25 - 8.10 l.wychowawcza s.211

1. 8.15 - 9.00 j. angielski s.208 j. angielski s.211 j. angielski s.208 j. angielski s.211

2. 9.05 - 9.50 j. angielski s.208 j. angielski s.211 j. angielski s.208 j. angielski s.211

3. 9.55 - 10.40 j.polski s.208 matematyka s.211

4. 10.55 - 11.40 j. polski s.208 matematyka s.211

5. 11.45 - 12.30 historia /pr./ s.210 historia i społ. s.211 historia /pr./ s.210 s.214

6. 12.40 - 13.25 historia /pr./ s.210 historia i społ. s.211 historia /pr./ s.210 s.214

7. 13.45 - 14.30

8. 14.35 - 15.20 etyka s.214 wf /chł./ s.112 etyka s.214 wf /chł./ s.112

9. 15.25 - 16.10 wf /chł./ s.112 j. rosyjski s.214

10. 16.10 - 16.55 wf /chł./ s.112 j. rosyjski s.214
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historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

obowiązuje od 16 września 2019 r.
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Czas trwania 

zajęć
Klasa 3a /s. 208/ Klasa 3b /s. 211/

p. Wandas p. Powała
W
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his. (pr.)           s.210| etyka   s.214  |  wf /chł./  s.112

j. hiszpański /matura/

j. hiszpański /matura/

his. (pr.)           s.210| etyka   s.214  |  wf /chł./  s.112



0. 7.25 - 8.10

1. 8.15 - 9.00

2. 9.05 - 9.50

3. 9.55 - 10.40 matematyka /pr./ s.203 matematyka s.211

4. 10.55 - 11.40 matematyka /pr./ s.208 matematyka s.211

5. 11.45 - 12.30 l.wychowawcza s.208 przedsiębiorczość s.211

6. 12.40 - 13.25 informatyka /pr./ s.208 przedsiębiorczość s.211

7. 13.45 - 14.30 informatyka /pr./ s.208

8. 14.35 - 15.20 przedsiębiorczość s.208

9. 15.25 - 16.10

10. 16.10 - 16.55

0. 7.25 - 8.10 chemia /pr./

1. 8.15 - 9.00 chemia /pr./ j. hiszpański (z) s.202

2. 9.05 - 9.50 chemia /pr./ j. hiszpański (z) s.202

3. 9.55 - 10.40 matematyka /pr./ s.203 j. polski s.211

4. 10.55 - 11.40 matematyka /pr./ s.203 j. polski s.211

5. 11.45 - 12.30

6. 12.40 - 13.25

7. 13.45 - 14.30 historia /pr./ s.203 historia /pr./ s.203

8. 14.35 - 15.20 wf /dz./ s.112 historia /pr./ s.203 historia /pr./ s.203

9. 15.25 - 16.10 wf /dz./ s.112 historia /pr./ s.203 historia /pr./ s.203

10. 16.10 - 16.55

0. 7.25 - 8.10 biologia /pr./ s.211 biologia /pr./ s.211

1. 8.15 - 9.00 biologia /pr./ s.211 fizyka /pr./ s.208 biologia /pr./ s.211

2. 9.05 - 9.50 biologia /pr./ s.211 fizyka /pr./ s.208 biologia /pr./ s.211

3. 9.55 - 10.40 j. angielski s.208 j. angielski s.211 j. angielski s.208 j. angielski s.211

4. 10.55 - 11.40 j. angielski s.208 j. angielski s.211 j. angielski s.208 j. angielski s.211

5. 11.45 - 12.30 matematyka s.208 matematyka s.211

6. 12.40 - 13.25 matematyka s.208 j. polski s.211

7. 13.45 - 14.30 j. rosyjski s.210 chemia /pr./ s.208 j. rosyjski s.210 chemia /pr./ s.208

8. 14.35 - 15.20 j. rosyjski s.210 chemia /pr./ s.208 j. rosyjski s.210 chemia /pr./ s.208

9. 15.25 - 16.10 chemia /pr./ s.208 chemia /pr./ s.208

Klasa 3b /s. 211/

p. Powała

Klasa 3a /s. 209/

p. Wandas

fizyka (pr.)   s.211 | chemia (pr.)   s.208  | 

fizyka (pr.)   s.211 | chemia (pr.)   s.208  |j.hiszp. (z) s.202

fizyka (pr.)   s.211 | chemia (pr.)   s.208  |j.hiszp. (z) s.202

j. niem. s.211 | j. hiszp. (p)   s.217  | j. hiszp. (k)   s.214
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biol. (pr.)   s.203 | geog. (pr.)   s.211  |

biol. (pr.)   s.203 | geog. (pr.)   s.211  |

biol. (pr.)   s.203 | geog. (pr.)   s.211  | przyroda   s.214
C
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s.208

P
IĄ
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K

j. niem. s.211 | j. hiszp. (p)   s.217  | j. hiszp. (k)   s.214

s.208

s.208

j. niem. s.211 | j. hiszp. (p)   s.217  | j. hiszp. (k)  s.214

j. niem. s.211 | j. hiszp. (p)   s.217  | j. hiszp. (k)   s.214

biol. (pr.)   s.203 | geog. (pr.)   s.211  |

biol. (pr.)   s.203 | geog. (pr.)   s.211  |

biol. (pr.)   s.203 | geog. (pr.)   s.211  | przyroda   s.214


