
    ROZKŁAD ZAJĘĆ  W ROKU SZKOLNYM 2019/20 - II półrocze

LP I BS II BS III III BS I TA I TB I TC II T III T IV T LP P

automatyk mechanik a.p.i.u.p mechanik a.p.i.u.p informatyk mechatr.      autom. mechatr.              infor. mechatr.               infor. mechatr.                 infor. mechatr.               infor. O

1. praco.autom. zajęcia matematyka               /    dział.gosp. utk. prac.ele. i ele. w-f ch język angiel. /   1. N

2. język polski religia praktyczne matematyka ele.i ele.   /   prac.rys. tech historia prac.ele. i ele.    /         sieci kom. w-f ch język angiel.  / 2. I

3. religia podstawy przedsiębiorczosci zajęcia rozw.um.polon. pnem i hyd.    /    ele. i ele. matematyka prac.ele.i ele.      /       sieci kom. w-f ch historia i społeczeństwo 3. E

4. w-f podstawy przedsiębiorczosci historia pnem i hyd.  / język angiel.z matematyka elekt. i ele.         /        sieci kom. elek. i ele.    /  montaż i eksp.urz. język polski 4. D

5. w-f elektrotechnika i elektronika systemy operacyjne religia prac.rys.tech.  ekspl.urz.tech.kom język polski język polski matematyka 5. Z

6. w-f religia systemy operacyjne działalność gos. prac.rys.tech./ekspl.urz.tech.kom język polski elek. i ele.    /     język angielski matematyka 6. I

7. matematyka urządzenia automat.przem. w-f ch język polski jęz. angiel.  /   proj. i mont.lok.s matematyka historia i społeczeństwo 7. A

8. historia w-f ch jęz. angiel.  /   proj. i mont.lok.s religia jęz. angiel. 8. Ł

9. w-f ch język angielski 9. E10. 10. K

10. 10. K

LP I BS II BS III III BS I TA I TB I TC II T III T IV T LP

automatyk mechanik a.p.i.u.p mechanik a.p.i.u.p informatyk mechatr.      autom. mechatr.              infor. mechatr.               infor. mechatr.                 infor. mechatr.               infor.

1. chemia pods.urz. konstr. prec. zajęcia biologia język angiel.z  /    tech.mech religia w-f ch prac.elek. i ele. /  proj.i mon.lok. 1.

2. geografia urz.autom.przemysł. praktyczne montaż i kon.lok.sieci język niem.   /     tech.mech chemia w-f ch prac.elek. i ele.   /jęz.angielski 2. W

3. technologia mechan. język polski język niemiecki geografia pneum. i hysd./ admin.sys.op. w-f ch prac.elek. i ele.  /adm.baz.dan. jęz.angiel/ 3. T

4. technologia mechan. w-f montaż i kon.lok.sieci matematyka religia podst.przedsiębiorczości prac.elek. i ele.    /  adm.baz.dan. jęz.angiel./       jęz. niem. 4. O

5. elektrotech. i elek. w-f geografia tech. i kon.mech. /jęz.niem. matematyka pneum i hyd. /sys.oper. matematyka religia 5. R

6. elektrotech. i elek. w-f język angielski zaj.roz.um.polon. geografia pneum. i hyd. /sieci komp tech. i kon. mech. / proj i mont. matematyka 6. E

7. informatyka matematyka religia prac.rys.tech./podst.autom. w-f ch  wit.i aplik jęz.angiel.z   / jęz. niemiecki język polski 7. K

8. język angielski religia prac.rys.tech./podst.autom. w-f ch  wit.i aplik jęz.niem.          / jęz. angiel/ 8.

9. podst.konst.urz.prec. ele.i elek.    / informatyka w-f ch język angiel. jęz. angiel 9.10. 10.

LP I BS II BS III III BS I TA I TB I TC II T III T IV T LP.

automatyk mechanik a.p.i.u.p mechanik a.p.i.u.p informatyk mechatr.      autom. mechatr.              infor. mechatr.               infor. mechatr.                 infor. mechatr.               infor.

1. zajęcia zaj. roz. umiejęt.matemat język angielski historia jęz.niem. elek. i ele.  /     ad.siec.sys. prac.proj.i prog./       utk. 1.

2. praktyczne język polski w-f eksploatacja urz. tech.kom. elek. i ele. /prac. rys. tech. fizyka historia jęz.niem. /     sys.baz.danych                           /  jęz. angiel. 2. Ś

3. pracow.autom przemysłowej w-f eksploatacja urz. tech.kom. jęz.niem./     elek. i ele. jęz.polski matematyka jęz.angiel./   sys.baz.danych historia i społ. 3. R

4. pracow.autom przemysłowej podst. kon. urz.prec. systemy operac. gdw pods.przed. matematyka jęz.angiel. / mont.i ekspl. historia i społ. 4. O

5. techniki wytwarzania podst.kon. urz.prec. adm.siec.sys.oper. matemayka pneu. i hyd.    /      syst. oper. jęz.polski matematyka jęz.niem.       /   jęz. angiel. 5. D

6. pracow.autom przemysłowej dział.gospodarcza język polski matemayka tikm                   /sys. oper. jęz. niem. /        jęz. angiel.z matematyka jęz.polski 6. A

7. gdw matematyka w-f dz jęz.polski tikm                /w-f dz prac.pneu. i hyd.   /      w-f dz w-f dz jęz. angiel.                          w-f dz 7.

8. język angielski język angielski w-f dz plastyka tikm                / w-f dz prac.pneu. i hyd.  /       w-f dz w-f dz jęz. angiel.                           w-f dz 8.

9. historia w-f dz jęz.angiel .       / w-f dz prac.pneu. i hyd.   /      w-f dz w-f dz w-f dz 9.9. 9.

LP I BS II BS III III BS I TA I TB I TC II T III T IV T LP.

automatyk mechanik a.p.i.u.p mechanik a.p.i.u.p informatyk mechatr.      autom. mechatr.              infor. mechatr.               infor. mechatr.                 infor. mechatr.               infor.

1. edb zajęcia prac.autom.przemysł. biologia informatyka ./   tech. mech. jęz. angiel.    / jęz. angiel prac.urz. i sys.       / wit.i aplik gdw 1. C

2. gdw praktyczne religia gdw język  polski wok urz. i sys.      / jęz. angiel. prac. urz. i sys. / jęz. angiel. historia i społ. 2. Z

3. język polski język angielski zaw. historia język  polski biologia urz. i sys.     /prog. aplik. prac. urz. i sys. / jęz. angiel. matematyka 3. W

4. język angielski prac.autom.przemysł. informatyka biologia historia jęz. angiel.   / prog. aplik. matematyka religia 4. A

5. matematyka prac.autom.przemysł. język polski religia jęz.angiel.       / utk. gdw język polski jęz.angiel./  jęz.niem. 5. R

6. zaj. roz. um.matemat prac.autom.przemysł. język polski edb jęz.angiel.         /  informatyka relgia prac. proj. i prog. /wit i aplik jęz.niem. /jęz. angiel. 6. T

7. religia matematyka w-f informatyka   /       jęz. angiel. wos prac. proj. i prog. /wit i aplik  / jęz. angiel. 7. E

8. plastyka w-f jęz. angiel. religia 8. K

9. w-f 9.10. 10.

LP I BS II BS III III BS I TA I TB I TC II T III T IV T LP.

automatyk mechanik a.p.i.u.p mechanik a.p.i.u.p informatyk mechatr.      autom. mechatr.              infor. mechatr.               infor. mechatr.                 infor. mechatr.               infor.

1. fizyka zajęcia wos geografia  jęz. angiel. /     elek. i ele. jęz. niem./     adm. sys.op. prac.wyt. i kon.     /  ad.siec.op. urz. i sys.   /      prog. aplik jęz.angiel. 1.

2. biologia praktyczne urz. autom .przem. edb jęz. angiel. /  jęz. niem. język polski prac.wyt. i kon.     / ad.siec.op. urz. i sys. /        prog. aplik matematyka 2. P

3. rysunek tech. urz. autom .przem. jęz.niemiecki historia język polski tikm        /  mon. i eks. język angielski/ adm. siec. sys. matematyka 3. I

4. rysunek tech. matematyka utk biologia ele. i ele.        /  jęz.angiel tikm         utk język angielski /adm. siec. sys. historia i społł. 4. Ą

5. technologia mech. religia utk geografia ele. i ele.         /  jęz.angiel matematyka prac. proj i prog. / syst.baz dan. język polski 5. T

6. pods.t automatyki w-f admin.siec.sys.oper. tech i kon. mech/ jęz.angiel. matematyka religia język polski jęz. angiel./ jęz. niem 6. E

7. język polski tech i kon. mech/ jęz.angiel. utk. prac.wyt. i kon.           jęz.niem. gdw w-f ch 7. K

8. w-f ch 8.9. 9.

9. w-f ch 9.10.


