
Nr klasa  I A klasa I B klasa II klasa III 

poniedziałek 

1. info( W) j.niem(K+O)   j. polski 

2. j.niem( W)/ info (K+O) matematyka j. polski j. angielski 

3. matematyka informatyka j. polski biologia 

4. j. polski historia biologia matematyka 

5. historia j. polski j. angielski biologia 

6. j.ang (W) j. niem his. i społ j. polski 

7. w-f /dz/ w-f / dz/ j.ang. K.L his. i społ j. niemiecki 

8. w-f/ dz w-f/ dz j. niemiecki his. i społ 

9.   historia  

wtorek 

1. w-f/ ch w-f/ ch  / w-f/ ch w-f/ ch 

2. w-f/ ch w-f/ ch / kosmet w-f/ ch w-f/ ch 

3. j. polski Kosme/ mat.K.L. w-f / dz      9.30 w-f / dz    9.30 

4. matematyka j. polski w-f / dz w-f / dz 

5. j. angielski biologia j. polski matematyka 

6. j.nie(W)/prof. edb  matematyka  j. polski 

7. edb j. angielski j. niemiecki  j. polski 

8.  j. polski   

Środa 

1. j. polski chemia    

2. chemia j. polski  biologia            

3. matematyka biologia  j. polski          j. angielski        

4.  biologia j. ang  j. polski         matematyka     

5. wos j. angielski  matematyka      j. polski    

6. geografia wos  kosmetologia  j. polski               

7. j. angielski (K+O) geografia kosmetologia his. i społ 

8. j. angielski (K+O) historia   

czwartek 

1.  fizyka j. angielski  

2. pp j. polski matematyka j. angielski 

3. j. polski    pp j. angielski biologia 

4. j. polski    j. angielski biologia matematyka 

5. kosmetologia matematyka j. polski biologia 

6. kosmetologia godz. wych j. polski  

7.  j. angielski   

piątek 

1.  psycholog K.L siłownia siłownia 

2. siłownia siłownia fizyka j. polski 

3. j.ang.(W) j. polski matematyka biologia 

4. fizyka matematyka biologia j. niemiecki 

5. matematyka j. niemiecki j. polski j. angielski 

6. Zajęcia  

woj./j.niem (K+O) 

zaj. wojskowe/ 

j. polski K.L. 

zaj. wojskowe j.ang  fakultet 

7. zaj. wojskowe zaj. wojskowe zaj. wojskowe  

8. zaj. wojskowe zaj. wojskowe zaj. wojskowe  
 


