
Plan lekcji  - od 3.02.2020      Dzień       tygodnia: PONIEDZIAŁEK

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1A3 1B3 1C3 1D3 1E 3 1F3 2A 2B 2C 2D 2E 3A

1 ang/ang niem/franc geoP franc/niem wf/wf historia matem wf/wf inf/inf biol/chem hist i społ fizyka j.polski matem włoski

2 mat ang/ang historia WDŻ fizyka geografiaP wf/wf niem/fr/wł niem/fr/wł wf/wf niem/fr/wł matem biol/chem fizyka j.polski j.polski matem hist i społ

3 historia j.polski matem edb j.polski przeds j.polski j.polski wf/wf wf/wf chem/biol niem/franc niem/franc ang/ang ang/ang ang/ang

4 religia biologia hist historia j.polski j.polski WOS j.polski wf/wf wf/wf chem/biol matem LW historia j.polski matem

5 biologia biologia matem matem j.polski WOS przeds j.polski historia j.polski wf/wf wf/wf matem łacina franc/niem chemia

6 chemia chemia matem historia matem ang/ang inf/inf przeds matem historia wf/wf wf/wf matem matem religia j.polski

7 inf/ wf/wf religia biolRm/matRp niem/fr/wł religia przeds niem/fr/wł chemia niem/fr/wł LW j.polski WOS j.polski

8 wf/wf inf/ WDŻ religia WOS /przyr

9

Plan lekcji  - od 3.02.2020      Dzień       tygodnia: WTOREK

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1A3 1B3 1C3 1D3 1E 3 1F3 2A 2B 2C 2D 2E 3A

1 matem LW j.polski przeds matem matem matem religia geoR/biolR

2 matem filozofia WOK wf/wf LW matem matem matem j.polski geoR/biolR

3 j.polski ang/ang ang/ang ang/ang muzyka wf/wf WOK fizyka wf/wf biologia WOS religia łacina fizyka religia j.polski matem hist i społ

4 wf/wf muzyka matem matem matem wf/wf j.polski religia biologia WOS j.polski matem hist i społ fizyka fizyka ang/ang ang/ang niem/franc

5 wf/wf j.polski biologia historia matem muzyka inf/inf ang/ang LW j.polski j.polski matem niem/franc j.polski fizyka niem/franc łacina chem/biol

6 matem historia j.polski edb LW inf/inf WOS j.polski ang/ang ang/ang matem WOK chemia ang/ang j.polski historia franc/niem chem/biol

7 muzyka /inf j.polski franc/niem franc/niem LW edb j.polski przeds matem geografia ang/ang ang/ang ang/ang historia j.polski matem

8 LW muzyka /inf przeds chemia wf/wf

9 /inf

Plan lekcji  - od 3.02.2020      Dzień       tygodnia: ŚRODA

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1A3 1B3 1C3 1D3 1E 3 1F3 2A 2B 2C 2D 2E 3A

1 biologia historia matem religia WOK wf/wf wf/wf ang/ang ang/ang WOS j.polski

2 matemt ang/ang LW wf/wf wf/wf historia religia ang/ang historia fizyka biologia j.polski biologia matem matem j.polski angR/angR matem

3 historia ang/ang WOS WOS matem j.polski fizyka ang/ang matem j.polski fizyka historia biologia matem matem historia angR/angR matem

4 ang/ang edb matem chemia matem j.polski ang/ang wf/wf matem j.polski religia matem chemia j.polski wf/wf religia matem LW

5 fizyka historia ang/ang ang/ang biologia wf/wf j.polski historia przeds LW religia j.polski wf/wf matem matem ang/ang

6 edb j.polski historia j.polski j.polski matem matem biologia j.polski matem historia przeds matem wf/wf wf/wf niem/franc

7 niem/franc niem/franc WDŻ j.polski historia matem j.polski przeds chemia matem biologia wf/wf wf/wf religia

8 WDŻ WOS wf/wf religia ang/ang religia przyr/ LW

9

Plan lekcji  - od 3.02.2020      Dzień       tygodnia: CZWARTEK

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1A3 1B3 1C3 1D3 1E 3 1F3 2A 2B 2C 2D 2E 3A

1 j.polski WDŻ geografia matem ang/ang hist i społ religia

2 j.polski matem religia j.polski inf/inf edb LW fizyka ang/ang ang/ang ang/ang WOS hist i społ biologia

3 religia matem j.polski j.polski WDŻ j.polski matem j.polski wf/wf gegrafia religia edb religia LW j.polski biologia

4 biologia wf/wf religia WOS-uz edb matem ang/ang edb geografia matem WOK religia j.polski j.polski j.polski matem

5 chemia wf/wf wf/wf fizyka j.polski biolRm/matRp geografia matem ang/ang ang/ang j.polski j.polski j.polski hist i społ matem matem matem ang/ang

6 ang/ang j.polski edb historia j.polski fizyka wf/wf matem matematyka wf/wf j.polski geografia niem/franc matem matem niem/franc matem chemia

7 geografia j.polski geogr wf/wf wf/wf religia niem/fr/wł niem/fr/wł historia niem/fr/wł inf/inf hist i społ matem fiz/ ang/ang ang/ang chemia

8 inf/ religia niem/franc wf/wf wf/wf niem/franc religia fiz/ włoski

9 inf/

Plan lekcji  - od 3.02.2020      Dzień       tygodnia: PIĄTEK

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1A3 1B3 1C3 1D3 1E 3 1F3 2A 2B 2C 2D 2E 3A

1 wf/wf LW matem ang/ang WOS matem chemia LW /fiz j.polski matem

2 j.polski WOS religia franc/niem franc/niem j.polski matem geogr chemia inf/inf przeds chemia j.polski matem /fiz angR/angR wf/wf

3 niem/franc niem/franc polski LW religia matRm/angR LW matem j.polski przeds j.polski fizyka hist i społ historia geoR/biolR wf/wf

4 WOS ang/ang chemia j.polski angR/angR religia niem/fr/wł ang/ang WOK niem/fr/wł edb niem/fr/wł wf/wf wf/wf j.polski matem geoR/biolR religia

5 matem matem matem j.polski historia ang/ang fizyka edb matem j.polski matem chemia j.polski wf/wf wf/wf biol/chem

6 ang/ang wf/wf inf/inf religia religia historia historia j.polski j.polski matem niem/franc niem/franc j.polski matem biol/chem

7 religia ang/ang ang/ang biolRm chemia wf/wf religia biologia ang/ang wf/wf j.polski hist i społ

8 religia przyroda

9

ang/ang/ang/ang

chemR_EF

geogrR/infR/ infR/angR

geogrR/infR/ infR/angR

ang (gr .p.Golik-Skitał)

inf_gr2_1E/geoR_EF

ang/ang/ang/ang

geogrR/infR/ infR/angR

geogrR/infR/ infR/angR

fizR_1B/fizR_1C/geogR_1BC

ang/ang/ang/

biolR_EF/geoR_EF

ang/ang/ang/ang

ang/ang/ang/ang

geoP_1B/fizP_BC biolP_EF

chemR_EF/chemP_EF

fizR_1B/fizR_1C/geogR_1BC

fizR_1B/fizR_1C/geogR_1BC

ang/ang/ang/ang

ang/ang/ang/ang

biolR_EF



3B 3C 3D 3E 3F
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3B 3C 3D 3E 3F
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3B 3C 3D 3E 3F

matem wf/ j.polski chemR/histR wf/wf

matem wf/ j.polski chemR/histR wf/wf

wf/wf matem ang/ang ang/ang hist i społ
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3B 3C 3D 3E 3F
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