
PLAN ZAJĘĆ – SEMESTR IV 

LO dla Dorosłych. Klasa druga, r.szk. 2019/2020 
 

L.p. Piątek 31.01.2020 07.02.2020 14.02.2020 21.02.2020 28.02.2020 06.03.2020 24.04.2020 08.05.2020 15.05.2020 
1 15:50 - 16:35 j. angielski j. angielski matematyka historia i sp. j. angielski historia i sp. j. polski historia i sp. j. polski 
2 16:40 - 17:25  j. angielski  j. angielski matematyka historia i sp. j. angielski historia i sp. j. polski historia i sp. j. polski 
3 17:30 - 18:15 j. polski geografia geografia geografia j. polski j. angielski geografia j. angielski geografia 
4 18:20 - 19:05 j. polski geografia geografia geografia j. polski j. angielski geografia j. angielski geografia 

  

L.p. Sobota 01.02.2020 08.02.2020 15.02.2020 22.02.2020 29.02.2020 07.03.2020 25.04.2020 09.05.2020 16.05.2020 
1 08:00 - 08:45 matematyka matematyka historia i sp. j. polski j. angielski geografia geografia j. angielski j. angielski 
2 08:50 - 09:35 matematyka matematyka historia i sp. j. polski j. angielski geografia geografia j. angielski j. angielski 
3 09:40 - 10:25 matematyka historia i sp. historia i sp. j. polski j. angielski j. polski j. angielski j. angielski j. angielski 
4 10:30 - 11:15 j. angielski historia i sp. j. polski geografia geografia j. polski j. angielski j. angielski geografia 
5 11:25 - 12:10 j. angielski j. polski j. polski geografia geografia j. polski j. angielski matematyka geografia 
6 12:15 - 13:00 j. angielski j. polski j. polski matematyka matematyka historia i sp. matematyka matematyka j. polski 
7 13:05 - 13:50 j. angielski j. polski  matematyka matematyka historia i sp. matematyka  j. polski 

 

L.p. Piątek 22.05.2020 29.05.2020 05.06.2020 12.06.2020      
1 15:50 - 16:35 j. angielski j. polski matematyka j. polski      
2 16:40 - 17:25 j. angielski j. polski matematyka j. polski      
3 17:30 - 18:15 geografia geografia j. angielski geografia      
4 18:20 - 19:05 geografia geografia j. angielski geografia      

 

 L.p. Sobota 23.05.2020 30.05.2020 06.06.2020 13.06.2020      
1 08:00 - 08:45 matematyka j. angielski j. polski matematyka      
2 08:50 - 09:35 matematyka j. angielski j. polski matematyka      
3 09:40 - 10:25 geografia j. angielski geografia geografia      
4 10:30 - 11:15 geografia geografia geografia geografia      
5 11:25 - 12:10 j. polski geografia historia i sp. j. angielski      
6 12:15 - 13:00 j. polski geografia historia i sp. j. angielski      
7 13:05 - 13:50 j. polski geografia historia i sp. j. angielski      

 
  Sesja egzaminacyjna: 15-17.06.2020 r. 

 


