
Ia Ib Ic IIa1 IIa2

1 j.pol j.ang/j.ang

j.ang gr.3,4     

j.niem. gr.1,2

j.ang gr.3,4     

j.niem. gr.1,2

2 j.pol j.ang/j.ang fizyka

j.ang gr.3,4     

j.niem. gr.1,2

j.ang gr.3,4     

j.niem. gr.1,2

3 matematyka historia geografia

j.ang gr.1,2,5     

j.niem. gr.3,4

j.ang gr.1,2,5     

j.niem. gr.3,4

4

j.niem gr.1,2      

j.ang gr.3 geografia

j.niem gr.1,2      j.ang 

gr.3 wos wos

5 historia matematyka wos biologia j.pol.

6 łacina matematyka inf/- fizyka j.pol.

7 wos l.wych. pp historia

8 inf/- wf fizyka

9

1 wf dz/wf chł wf dz j.pol historia matematyka

2 wf dz/wf chł wf dz/inf chł j.pol. historia matematyka

3 j.pol matematyka chemia l.wych. biologia

4 chemia j.ang/j.ang matematyka matematyka wf

5 j.ang gr.1,2,3 biologia j.ang gr.1,2,3 j.polski wf

6

j.niem gr.1,2      

j.ang gr.3 chemia

j.niem gr.1,2      j.ang 

gr.3 j.polski geografia

7 geografia j.pol.

8 j.ang. gr. 3,4 j.ang. gr. 3,4

9

1 matematyka matematyka muzyka j.niem. gr.5 j.niem. gr.5

2 l.wych. j.pol. matematyka historia historia

3 historia edb matematyka matematyka historia

4 j.pol. j.niem/j.niem biologia j.pol. geografia

5

j.ang gr.1,2     

j.niem gr.3 religia

j.ang gr.1,2        

j.niem gr.3 j.pol. inf

6 edb wos religia

j.ang gr.1,2,5     

j.niem. gr.3,4

j.ang gr.1,2,5     

j.niem. gr.3,4

7 wf dz/wf chł wf dz j.pol geografia religia

8 inf/- religia wf

9

1 historia historia edb j.ang. gr.1,2,5 j.ang. gr.1,2,5

2 fizyka j.pol. matematyka wos wos

3 matematyka j.niem/j.niem matematyka wos wos

4 j.pol. j.ang/j.ang historia matematyka j.pol.

5

j.ang gr.1,2     

j.niem gr.3 fizyka

j.ang gr.1,2           

j.niem gr.3 biologia matematyka

6 geografia wf chł wf dz/wf chł chemia biologia

7 religia inf chemia

8

9

1 matematyka religia j.niem. gr.5 j.niem. gr.5

2 religia fizyka chemia j.pol. matematyka

3 j.pol. j.pol. biologia j.pol. religia

4 biologia j.pol. historia matematyka chemia

5 wos plastyka l.wych. religia pp

6 inf/- religia j.polski chemia j.pol.

7 wf chł/inf dz wf dz/wf chł wf j.pol.

8 wf chł wf dz/wf chł wf l.wych.

9
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IIb IIc IIIa1 IIIb1

j.ang gr.3,4               j.niem. 

gr.1,2

j.ang gr.3,4               

j.niem. gr.1,2 wf / wf historia

j.ang gr.3,4                      

j.niem. gr.1,2

j.ang gr.3,4               

j.niem. gr.1,2 wf / wf matematyka

j.ang gr.1,2,5                    

j.niem. gr.3,4

j.ang gr.1,2,5     

j.niem. gr.3,4 biologia fizyka

wos PR/ wos PR/ fizyka PR matematyka matematyka biologia

geogr PR/inf PR geogr PR/chem PR l.wych. wf

wos PP/fizyka PP gr1 biologia historia wf

j.pol. fizyka l.wych.

fizyka PP gr2 religia

chemia matematyka j.pol PR/j.pol PP pp

matematyka biologia j.pol PR/j.pol PP chemia

geogr PP/inf PP chemia PR / inf PP j.niem/j.niem fizyka

geogr PR/inf PR geogr PR/geogrPP fizyka j.niem/j.niem

j.pol. j.pol. fizyka geogr

j.pol. j.pol. geogr PR/inf inf PR

biologia pp j.ang PP/j.ang PR matematyka

j.ang. gr. 3,4 j.ang. gr. 3,4

j.niem. gr.5 j.niem. gr.5 historia religia

chemia matematyka matematyka j.pol

geogr PR/inf PR geogr PR/chem PR j.ang PP/j.ang PR matematyka

religia wos geogr PP/inf matematyka

matematyka l.wych. geogr PR/j.pol PR historia

j.ang gr.1,2,5            j.niem. 

gr.3,4

j.ang gr.1,2,5     

j.niem. gr.3,4 wf / wf inf PR

religia j.pol. wos PR inf PR

historia religia wf

j.ang. gr.1,2,5 j.ang. gr.1,2,5 matematyka matematyka

wos PR/ wos PR/ fizyka PR j.pol. geogr PR/ j.ang PR matematyka

wos PR/ wos PR/ fizyka PR matematyka j.pol PR / geogr PR j.ang/j.ang

biologia matematyka historia j.niem/j.niem

pp historia historia j.pol

matematyka chem PP/inf PP religia j.pol

wf dz/ wf chł wf dz/wf chł j.pol PP/j.pol PR

wf dz/ wf chł wf dz/wf chł pp

j.niem. gr.5 j.niem. gr.5 j.niem/j.niem j.pol

matematyka biologia j.ang PR/j.pol PP religia

matematyka historia j. ang PR/j. ang PP j.ang/j.ang

wf dz/wf chł wf dz/wf chł wos PR/j.ang PR j.ang/j.ang

j.pol. matematyka chemia fizyka

historia geogr PP/chem PP religia fizyka

geogr PR/geogr PP geogr PR / chem PR j.pol. PR/-

l.wych.
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IIIc1 IIIb IIIc

matematyka biol/geogr/fiz biol/geogr/j.pol PR

j.pol biol/geogr/fiz biol/geogr/j.pol PR

j.pol l.wych. wf/wf

j.ang/j.ang j.pol wf/wf

j.ang/j.ang j.niem PR/j.niem PR/j.ang PP j.niem PR/j.ang PP

j.ang PR/j.ang PR/j.niem PP j.ang PR/j.niem PP

wf/wf chemia PR

chemia PR

chemia PR/inf PR j.ang PR/j.ang PR j.ang PR

chemiaPR/inf PR j.ang PR/j.ang PR/j.ang PP j.ang PR/j.ang PP

historia j.pol wf/wf

matematyka j.pol j.pol PR/j.polPP

j.niem/j.niem matematyka PR/matematyka PP matematyka PR/matematyka PP

biol PR/geogr PR matematyka PR/matematyka PP matematyka PR/matematyka PP

fizyka wos PR chemia PR/wos PR

pp wos PR chemia PR/wos PR

historia biol/geogr/fiz biol/geogr/j.pol PR

religia biol/geogr/fiz biol/geogr/j.pol PR

j.pol religia j.pol PP/j.pol PR

j.ang/j.ang matematyka PR/historia PR matematyka PR/historia PR

biol PR/geogr PR matematyka PR/historia PR matematyka PR/historia PR

matematyka matematyka PR/historia PR matematyka PR/historia PR

matematyka wos PR wos PR

wos PR wos PR

inf PR / geogr PP j.niem PR/j.niem PR j.niem PR

biol PR/geogr PR j.angPR/j.angPR j.ang PR

biol PR/geogr PR j.pol. religia

fizyka matematyka PR/historia PR matematyka PR/historia PR

wf matematyka PR/matematyka PP matematyka PR/matematyka PP

j.pol his / przyr his / przyr

l.wych. his / przyr his / przyr

religia

chem PR/biol PP j.angPR/j.angPR/j.angPP j.angPR/j.angPP

j.niem/j.niem j.angPR/j.angPR/j.ang PP j.angPR/j.angPP

inf PP/chem PP religia łacina

matematyka ekonomia/łacina j.pol PP/j.pol PR

wf wf/wf j.pol PP/j.pol PR

wf wf/wf l.wych.

religia
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