
HARMONOGRAM ZAJĘĆ – Klasa 3 LO [ZSP w Sycowie] – semestr V [rok szk. 2018/2019] 
 
 

Nr 
lek 

Czas 
trwania 

08.09 09.09 22.09 23.09 06.10 07.10 

1 8.00-8.45 język polski matematyka język polski język polski język niemiecki matematyka 

2 8.50-9.35 język polski matematyka język polski język polski język niemiecki matematyka 

3 9.40-10.25 język polski matematyka język polski język polski język niemiecki matematyka 

4 10.30-11.15 matematyka geografia matematyka matematyka matematyka język polski 

5 11.20-12.05 matematyka geografia matematyka matematyka matematyka język polski 

6 12.35-13.20 matematyka geografia matematyka matematyka matematyka język polski 

7 13.30-14.15 geografia historia i społeczeństwo matematyka geografia matematyka historia i społeczeństwo 

8 14.25-15.10 geografia historia i społeczeństwo matematyka geografia matematyka historia i społeczeństwo 

9 15.15 – 16.00 geografia historia i społeczeństwo matematyka geografia matematyka historia i społeczeństwo 

 

Nr 
lek 

Czas 
trwania 

20.10 21.10 27.10 28.10 03.11 04.11 

1 8.00-8.45 matematyka matematyka język niemiecki geografia język niemiecki język polski 

2 8.50-9.35 matematyka matematyka język niemiecki geografia język niemiecki język polski 

3 9.40-10.25 matematyka matematyka język niemiecki geografia język niemiecki język polski 

4 10.30-11.15 język niemiecki matematyka matematyka język polski matematyka matematyka 

5 11.20-12.05 język niemiecki geografia matematyka język polski matematyka matematyka 

6 12.35-13.20 język niemiecki geografia matematyka język polski matematyka matematyka 

7 13.30-14.15 geografia geografia geografia historia i społeczeństwo geografia matematyka 

8 14.25-15.10 geografia geografia geografia historia i społeczeństwo geografia matematyka 

9 15.15 – 16.00 geografia geografia geografia historia i społeczeństwo geografia matematyka 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Sesja egzaminacyjna: 15-16.12.2018r. 

 

Wykaz kadry pedagogicznej: 

mgr Elżbieta Kopa – język polski 

mgr Bożena Dziwińska-Karaba – język niemiecki 

mgr Marzena Łatka – matematyka 

mgr Joanna Kulicka – geografia 

mgr Elżbieta Kopa – historia i społeczeństwo 

mgr Małgorzata Frąszczak – biblioteka 

 

 

 

Nr 
lek 

Czas 
trwania 

17.11 18.11 24.11 25.11 08.12 

1 8.00-8.45 matematyka język polski matematyka matematyka język polski 

2 8.50-9.35 matematyka język polski matematyka matematyka język polski 

3 9.40-10.25 matematyka język polski matematyka matematyka język niemiecki 

4 10.30-11.15 matematyka matematyka matematyka język polski język niemiecki 

5 11.20-12.05 matematyka matematyka matematyka język polski język niemiecki 

6 12.35-13.20 matematyka matematyka matematyka język polski matematyka 

7 13.30-14.15 geografia geografia historia i społeczeństwo geografia matematyka 

8 14.25-15.10 geografia geografia historia i społeczeństwo geografia matematyka 

9 15.15 – 16.00 geografia geografia historia i społeczeństwo geografia X 



 

 

 

 

 

 


