
Plan zajęć – semestr jesienny 

Klasa I, semestr pierwszy (1) – opiekun p. Tomasz Tomczyk 
 

Sobota  

 

Lp. 

 wrzesień październik listopad grudzień 

10 17 01 08 22 05 19 26 10 16-18 

1  

9.00 – 11.15 

matematyka j. angielski j. polski matematyka pp matematyka j. polski j. angielski j. polski  

2 matematyka j. angielski j. polski matematyka pp matematyka j. polski j. angielski j. polski  

3 matematyka j. angielski j. polski matematyka pp matematyka j. polski j. angielski j. polski  

4  

11.20 – 13.35 

historia HIT j. angielski j. angielski HIT j. angielski pp matematyka j. angielski sesja 

5 historia HIT j. angielski j. angielski HIT j. angielski pp matematyka j. angielski  

6 historia HIT j. angielski j. angielski HIT j. angielski pp matematyka j. angielski  

7  
13.40 – 15.55 

 j. polski chemia fizyka j. angielski j. polski historia fizyka geografia  

8  j. polski chemia fizyka j. angielski j. polski historia fizyka geografia  

9  j. polski chemia fizyka j. angielski j. polski historia fizyka geografia  

 

 

Niedziela  

 

Lp. 

 wrzesień październik listopad grudzień 

11 18 02 09 23 06 20 27 11  

1  

9.00 – 11.15 

HIT j. polski biologia HIT informatyka j. polski matematyka j. polski matematyka  

2 HIT j. polski biologia HIT pr użytkowe j. polski matematyka j. polski matematyka  

3 HIT j. polski biologia HIT pr użytkowe j. polski matematyka j. polski matematyka  

4  

11.20 – 13.35 

j. polski j. angielski informatyka j. polski HIT dz j. polski biologia pp  

5 j. polski j. angielski informatyka j. polski HIT dz j. polski biologia pp  

6 j. polski j. angielski informatyka j. polski HIT  j. polski biologia pp  

7  
13.40 – 15.55 

  pr użytkowe geografia informatyka   chemia j. polski  

8   pr użytkowe geografia informatyka   chemia j. polski  

9    geografia informatyka   chemia j. polski  

            

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali B 17 
 



Plan zajęć – semestr jesienny  

Klasa II, semestr trzeci (3) – opiekun p. Krzysztof Badeński 
 

Sobota  
 

Lp. 

 wrzesień październik listopad grudzień 

10 17 01 08 22 05 19 26 10 16-18 

1  

9.00 – 11.15 

j. polski historia j. angielski filozofia historia matematyka j. angielski pr użytkowe j. angielski  

2 j. polski historia j. angielski filozofia historia matematyka j. angielski pr użytkowe j. angielski  

3 j. polski historia j. angielski filozofia historia matematyka j. angielski pr użytkowe j. angielski  

4  

11.20 – 13.35 

filozofia matematyka j. polski j. angielski chemia j. angielski j. polski fizyka j. polski sesja 

5 filozofia matematyka j. polski j. angielski chemia j. angielski j. polski fizyka j. polski  

6 filozofia matematyka j. polski j. angielski chemia j. angielski j. polski fizyka j. polski  

7  

13.40 – 15.55 

   matematyka j. angielski  dz historia   

8    matematyka j. angielski  dz historia   

9    matematyka j. angielski   historia   

            

 

Niedziela  
 

Lp. 

 wrzesień październik listopad grudzień 

11 18 02 09 23 06 20 27 11  

1 

9.00 – 11.15 

 filozofia matematyka j. polski matematyka biologia filozofia geografia matematyka  

2  filozofia matematyka j. polski matematyka biologia filozofia geografia matematyka  

3  filozofia matematyka j. polski matematyka biologia filozofia geografia matematyka  

4 
 

11.20 – 13.35 

historia j. polski biologia historia pr użytkowe j. polski chemia j. polski fizyka  

5 historia j. polski biologia historia pr użytkowe j. polski chemia j. polski fizyka  

6 historia j. polski biologia historia pr użytkowe j. polski chemia j. polski fizyka  

7 
 

13.40 – 15.55 

geografia j. angielski j. angielski     j. angielski   

8 geografia j. angielski j. angielski     j. angielski   

9 geografia j. angielski j. angielski     j. angielski   

            

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali B 12 

 



Plan zajęć – semestr jesienny  

Klasa III, semestr piąty (5) – opiekun p. Iwona Kowalik 
 

Sobota  

 

Lp. 
 

wrzesień październik listopad grudzień 

10 17 01 08 22 05 19 26 10 16-18 

1 
 

9.00 – 11.15 

j. polski matematyka j. angielski j. angielski j. angielski j. polski fizyka j. polski j. angielski  

2 j. polski matematyka j. angielski j. angielski j. angielski j. polski fizyka j. polski j. angielski  

3 j. polski matematyka j. angielski j. angielski j. angielski j. polski fizyka j. polski j. angielski  

4 

11.20 – 13.35 

historia j. angielski chemia j. polski pr użytkowe matematyka dz j. angielski j. polski sesja 

5 historia j. angielski chemia j. polski pr użytkowe matematyka dz j. angielski j. polski  

6 historia j. angielski chemia j. polski  matematyka dz j. angielski j. polski  

7 
13.40 – 15.55 

matematyka historia filozofia   j. angielski     

8 matematyka historia filozofia   j. angielski     

9 matematyka historia filozofia   j. angielski     

            

 

Niedziela  

 

Lp. 
 

wrzesień październik listopad grudzień 

11 18 02 09 23 06 20 27 11  

1 

9.00 – 11.15 

filozofia historia pr użytkowe geografia j. polski fizyka j. angielski historia filozofia  

2 filozofia historia pr użytkowe geografia j. polski fizyka j. angielski historia filozofia  

3 filozofia historia pr użytkowe geografia j. polski fizyka j. angielski historia filozofia  

4 

11.20 – 13.35 

geografia j. polski matematyka chemia matematyka biologia j. polski filozofia matematyka  

5 geografia j. polski matematyka chemia matematyka biologia j. polski filozofia matematyka  

6 geografia j. polski matematyka chemia matematyka biologia j. polski filozofia matematyka  

7 
 

13.40 – 15.55 

historia  biologia        

8 historia  biologia        

9 historia  biologia        

            

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali B 14 

 



Plan zajęć – semestr jesienny  

Klasa III, semestr szósty (6) – opiekun p. Anna Hałaczkiewicz 
Sobota  

 

Lp. 
 

wrzesień październik listopad grudzień 

10 17 01 08 22 05 19 26 10 16-18 

1 
 

9.00 – 11.15 

j. polski geografia fizyka matematyka pr użytkowe j. angielski matematyka dz   

2 j. polski geografia fizyka matematyka pr użytkowe j. angielski matematyka dz   

3 j. polski geografia fizyka matematyka pr użytkowe j. angielski matematyka dz   

4 
 

11.20 – 13.35 

j. polski chemia filozofia pr użytkowe j. angielski j. polski historia matematyka matematyka sesja 

5 j. polski chemia filozofia pr użytkowe j. angielski j. polski historia matematyka matematyka  

6 j. polski chemia filozofia pr użytkowe j. angielski j. polski historia matematyka matematyka  

7 
 

13.40 – 15.55 

 j. angielski j. angielski    j. polski j. angielski j. polski  

8  j. angielski j. angielski    j. polski j. angielski j. polski  

9  j. angielski j. angielski    j. polski j. angielski j. polski  

            

 

 

Niedziela  

 

Lp. 
 

wrzesień październik listopad grudzień 

11 18 02 09 23 06 20 27 11  

1 

9.00 – 11.15 

biologia j. angielski j. polski matematyka  matematyka historia  j. angielski  

2 biologia j. angielski j. polski matematyka  matematyka historia  j. angielski  

3 biologia j. angielski j. polski matematyka  matematyka historia  j. angielski  

4 

11.20 – 13.35 

filozofia historia matematyka geografia filozofia fizyka j. angielski chemia filozofia  

5 filozofia historia matematyka geografia filozofia fizyka j. angielski chemia filozofia  

6 filozofia historia matematyka geografia filozofia fizyka j. angielski chemia filozofia  

7 
13.40 – 15.55 

   j. polski historia biologia  j. polski historia  

8    j. polski historia biologia  j. polski historia  

9    j. polski historia biologia  j. polski historia  

            

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali B 16 

 



Plan zajęć – semestr jesienny 

Klasa IV, semestr siódmy (7) – opiekun p. Agnieszka Zapłata 
 

Sobota  

 

Lp. 
 

wrzesień październik listopad grudzień 

10 17 01 08 22 05 19 26 10 16-18 

1 

9.00 – 11.15 

j. polski biologia j. polski j. angielski fizyka biologia j. polski matematyka chemia  

2 j. polski biologia j. polski j. angielski fizyka biologia j. polski matematyka chemia  

3 j. polski biologia j. polski j. angielski fizyka biologia j. polski matematyka chemia  

4 

11.20 – 13.35 

matematyka geografia j. angielski matematyka j. angielski j. polski j. angielski j. polski j. angielski sesja 

5 matematyka geografia j. angielski matematyka j. angielski j. polski j. angielski j. polski j. angielski  

6 matematyka geografia j. angielski matematyka j. angielski j. polski j. angielski j. polski j. angielski  

7 
13.40 – 15.55 

 j. polski   historia    j. polski  

8  j. polski   historia    j. polski  

9  j. polski   historia    j. polski  

            

 

Niedziela  

 

Lp. 
 

wrzesień październik listopad grudzień 

11 18 02 09 23 06 20 27 11  

1 

9.00 – 11.15 

j. angielski chemia  fizyka historia filozofia  filozofia   

2 j. angielski chemia  fizyka historia filozofia  filozofia   

3 j. angielski chemia  fizyka historia filozofia  filozofia   

4 

11.20 – 13.35 

filozofia j. angielski j. angielski matematyka dz matematyka historia historia historia  

5 filozofia j. angielski j. angielski matematyka dz matematyka historia historia historia  

6 filozofia j. angielski j. angielski matematyka dz matematyka historia historia historia  

7 
 

13.40 – 15.55 

 filozofia matematyka programowanie j. polski  geografia  matematyka  

8  filozofia matematyka programowanie j. polski  geografia  matematyka  

9  filozofia matematyka programowanie j. polski  geografia  matematyka  

            

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali B 11 

 


