
 PLAN  ZAJĘĆ  w  roku  szkolnym     2019/2020
8:00 - 8:45 1 wf.dzw. wf.chł. j.ang.gr1 j.ang.gr2
8:55 - 9:40 2

9:50 - 10:35 3 wf.dzw. wf.chł. wf.dzw. wf.chł.
10:45 - 11:30 4 wf.gr.1 wf.gr.2
11:50 - 12:35 5 j.ang.gr1 j.ang.gr2
12:40 - 13:25 6 j.ang.gr1 j.ang.gr2 j. niem. j. ros.
13:30 - 14:15 7
14:20 - 15:05 8 chemia chemia chemia
15:10 - 15:55 9

8:00 - 8:45 1 inform. chemia chemia inform. chemia j.ros. j.niem. j.ros.
8:55 - 9:40 2 geog.gr.1 biologia biologia geog.gr.1 biologia j.ang.gr1 j.ang.gr2

9:50 - 10:35 3 geog.gr.1 biologia biologia geog.gr.1 biologia inf.g1 j. ang.g2 j.ang.gr1 j.ang.gr2
10:45 - 11:30 4 fizyka g1 geog.g2
11:50 - 12:35 5 j.ang.gr1 inf.gr2 fizyka g1 geog.g2
12:40 - 13:25 6 wf.dzw. wf.chł. wf.dzw. wf.chł.
13:30 - 14:15 7 wf.dzw. wf.chł.
14:20 - 15:05 8
15:10 - 15:55 9
16:00 - 16:45 10

8:00 - 8:45 1
8:55 - 9:40 2

9:50 - 10:35 3 geog.gr.1 biologia biologia geog.gr.1 biologia j.ang.gr1 j.ang.gr2
10:45 - 11:30 4 fizyka g1 geog.g2 wf.gr.1 wf.gr.2
11:50 - 12:35 5 fizyka g1 geog.g2
12:40 - 13:25 6 j.ang.gr1 j.ang.gr2 chemia chemia chemia
13:30 - 14:15 7  j. ros.ABC j.niem. chemia chemia chemia
14:20 - 15:05 8 j.ros.DEF j.niem. j.ros.DEF j.ros.DEF inform. inform.
15:10 - 15:55 9 inform. inform.

8:00 - 8:45 1 wf.dzw. wf.chł.
8:55 - 9:40 2 wf.dzw. wf.chł. wf.dzw. wf.chł.

9:50 - 10:35 3 inf.g1 j. ang.g2 j.ang.gr1 j.ang.gr2
10:45 - 11:30 4 inf.g1 j. ang.g2 j.ang.gr1 j.ang.gr2
11:50 - 12:35 5
12:40 - 13:25 6 j.franc. j.franc.
13:30 - 14:15 7
14:20 - 15:05 8
15:10 - 15:55 9

8:00 - 8:45 1
8:55 - 9:40 2 j.ang.gr1 j.ang.gr2

9:50 - 10:35 3 geog.gr.1 biologia biologia geog.gr.1 biologia j.ang.gr1 j.ang.gr2
10:45 - 11:30 4 inf.gr1 j.ang.gr2 geog.gr.1 biologia biologia geog.gr.1 biologia
11:50 - 12:35 5
12:40 - 13:25 6 inform. chemia chemia inform. chemia wf.gr.1 wf.gr.2
13:30 - 14:15 7 j.ros.DEF j.niem. j.ros.DEF j.ros.DEF inform. chemia chemia inform. chemia
14:20 - 15:05 8
15:10 - 15:55 9

Objaśnienia: j. polski- K. Kamińska Objaśnienia:
j. polski- E. Przemielewska kolor:  BL.I geogr. i infor. BL.II geogr. i wos BL. III biol. i chemia
j. polski- M. Pezowicz nazwa grupy:
j. polski- M. Zdancewicz GC geog.gr.1 - 2A BL.I ,2A BL.II i 2C BL.I GE wos gr.1 - 2A BL.II i 2C BL.II

GD geog.gr.2 - 2B BL.II i 2C BL.II GF wos gr.2 - 2B BL.II
GA inform. - 2A BL.I i 2C BL.I GB chemia, biologia - BL. III
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