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mechatronik  informatyk mechanik auto.przem.i urz. mechanik  mechatronik mechatronik       obsługa mechanik     informatyk mechanik   mechatronik informatyk O
1. biologia podst.przedsieb. techniki wyt.               prac.elektr. prac.elektr.i ele.             geogr.tur. zajęcia                prog.aplikacji zajęcia               urz.i syst. jęz.angiel.         witryny i aplik. 1. N
2. geografia religia techniki wyt.             prac.elektr. prac.elektr.i ele.             geogr.tur. praktyczne       prog. aplikacji praktyczne        urz. i syst. witryny i aplik.         jęz. angiel. 2. I
3. eketr.i ele.              jęz.angiel. geografia tech.napraw           jęz.angiel zaw. gdw                          prog. aplikacji prac.proj.i prog. religia 3. E
4. jęz.angiel.                         utk jęz. polski religia urz. i sys.                       obsł. tur.                          prog. aplikacji prac.proj.i prog. historia i społ. 4. D
5. jęz.polski biologia tech.napraw           jęz.angiel. urz. i sys.                       obsł. tur. witryny i aplik. prac.proj.i prog. gdw 5. Z
6. religia techniki wytwarzania podst.ster.i reg.       jez.angiel. jęz.polski witryny i aplik. prac.proj.i prog. matematyka 6. I
7. w-f dz gdw jęz. angiel           prac.wytw. prac.urz. i sys.               w-f dz w-f dz dział.gosp. w-f dz 7. A
8. w-f dz jęz. angiel           prac.wytw. prac.urz. i sys.               w-f dz w-f dz dział.gosp. w-f dz 8. Ł
9. w-f dz prac.urz. i sys.               w-f dz w-f dz w-f dz 9. EK
10. 10. K
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mechtronik  informatyk mechanik auto.przem.i urz. mechanik  mechatronik mechatronik       obsługa mechanik     informatyk mechanik   mechatronik informatyk 
1. matematyka zajęcia jęz.angiel.                  prac.elektr elektr. i ele.               infor. tur. jęz. polski religia jęz. niem.              adm.baz.dan 1.
2. matematyka praktyczne jęz.niem.                   prac. elektr matematyka jęz. polski jęz. angielski jęz.angiel.              adm.baz.dan 2. W
3. jęz. polski matematyka matematyka jęz. angiel.               proj.i montaż jęz. angielski religia 3. T
4. w-f                   syst.oper. jęz.polski jęz.angiel.                infor.tur. tech.wytw.                  jęz. angiel historia i społ adm.baz.               prog..aplik 4. O
5. w-f                   syst.oper. jęz.polski tikm                          jęz. angiel. religia matematyka adm.baz.              jęz.angiel. 5. R
6. w-f                   jęz.angiel. religia urz. i sys. mech.          jęz. niem. pkm                    sys.baz dan. matematyka jęz. angiel.                adm.baz. 6. E
7. tikm                              w-f podst., przedsięb. religia matematyka 7. K
8. tikm                              w-f dział.gosp. 8.
9.                                      w-f 9.
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mechtronik  informatyk mechanik auto.przem.i urz. mechanik  mechatronik mechatronik       obsługa mechanik     informatyk mechanik   mechatronik informatyk 

1. historia fizyka gdw matematyka tech. mech            admi.baz dan. prac.ppp urz. i sys. mechat dział. gosp. 1.
2. fizyka chemia matematyka matematyka tech. mech            admi.baz dan. prac.ppp urz. i sys. mechat język polski 2. Ś
3. chemia pods.kon.urz. prec. matematyka jęz. angiel           jez angiel. zaw. prac.pr.pp                   jęz angiel. w-f matematyka 3. R
4. eletr. i elektr. montaż i ekspl. matematyka historia prac.proj i prog         jęz. angiel jęz. angiel                 sys. baz dan. w-f witryny i aplik.           jęz. niem 4. O
5. eletr. i elektr. montaż i ekspl. jęz. polski pkm                  jęz. angiel prac.proj i prog          obsłu.tur. matematyka w-f witryny i aplik.       progr,.aplik 5. D
6. podst. przeds. jęz. angielski               infor. pkm                jęz. niemiec. prac.proj.i prog.     obsł.tur. matematyka jęz. angielski jęz. angiel               prog. aplik 6. A
7. jęz.niem.                 utk jęz. angiel         tech. i kons. organ.imp. prac.ppp                    sieci komp w-f ch 7.
8. pne. i hyd.           jęz. niem                          tech. i kons. organ.imp.. sieci komp w-f ch 8.
9. w-f ch 9.
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1. matematyka religia jęz. polski jęz. angiel tech. wytw.                  jęz. aniel dział gosp.     prac. urz. i sys. histori i społ. 1. C
2. jęz. angiel            inform historia w-f matematyka techn. mech.                  jęz. angiel org. i nadz     prac. urz i sys. syst.baz                       sys baz 2. Z
3. edukacja dla bezp. wos w-f język polski matematyka org. i nadz       prac. urz isys progr.aplik                   sys. baz 3. W
4. prac.rys. tech. montąz i eks edukacja db w-f język polski religia dział gos . urz. i syst. mechatr progr. aplik       witryny i aplik 4. A
5. prac.rys. tech. montaz i eks podst. kon. urz. prec. wos religia język poslki jezyk angielski progr.aplik.        witryny i aplik 5. R
6. religia matematyka jęz. angiel                urz. i syst. prac. proj. i prog.       jęz. angiel jęz. angiel              prog. i montaż jezyk poslki dział.gosp. 6. T
7. informatyka prac.pods.ko.          jęz. angiel.zaw. w-f ch gr.1 w-f religia 7. E
8. prac. pods.ko. w-f ch gr.1 w-f 8. K
9. w-f ch gr.1 w-f 9.10. 10.
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1. gdw informatyka                jęz. ang. zajęcia                   elektr. i ele. prac.elektr.                    zajęcia tech.nap.ele.               adm.siecio. gdw matematyka 1.
2. jęz.ang.                    syst.oper. elektr. i elektron.     praktyczne            elektr.i ele.         prac.elektr.             praktyczne tech.nap.ele.               adm.siecio. język polski matematyka 2. P
3. pneu. i hyd.                  jęz.ang. techniki wytwarzania pneu. i hyd. jęz. niemiecki gdw historia i społ język polski 3. I
4. matematyka w-f pneu. i hyd. jęz. angielski matematyka jęz. niemiecki adm.baz.            jęz. angiel. 4. Ą
5. język polski w-f prac.pneumatyki jęz .angielski organ. i nadzór          sys.baz da. matematyka adm.baz.            jęz. angiel. 5. T
6. język polski w-f prac.pneumaeyki elektro i elek. jęz. angiel.                      jęz. niem. matematyka sys.baz dan.                admin. baz 6. E
7. w-f II gr 6 os jęz. niem.                       w-f ch 7. K
8. w-f II gr 6 os w-f ch 8.
9. w-f II gr 6 os w-f ch 9.10.


