
LP 1 TB 1 TA 2 TB 2 TA 3 TA/TR 3 TB/TG 3 TRg/TRg 3 TBg 4 TBg 4 TAg/TGg 1 BT/BI 2 BT 3 BT/BIg 3 BT
s. 107 s. 5 s. 212 s. 111 s. 2 s. 213 s. 112 s. 211 s. 209 s. 215 s. 108 s. 114 s. 210 s. 8

1 historia historia j. ang/j. niem OIK j. niemiecki biologia j. polski PRB/ prac.koszt/ j. ang114/geom geografia godz. Wych prac.rob.wyk 1
2 j. polski geografia biologia UIPROAK8/UIPROAK PPAK/PIWW211 j. niem118/CWIOK matematyka PRB/ prac.koszt/ j.niem218/j.ang j.polski matematyka WOS prac.rob.wyk 2
3 matematyka j. polski j. ang119/j. niem UIPROAK8/UIPROAK PPAK/PIWW212 historia j.niem218/ j. niem.118 PRB/ prac.koszt/ godz.wych. EDB biologia wf prac.rob.wyk 3
4 EDB matematyka matematyka J.POLSKI UIPROAK/PDT PPKB/PWG8 j.ang119/j.ang PRB/ matematyka hisp biologia j. polski wf prac.rob.wyk 4
5 j.angielski EDB pr.dok.111/pr.dok210 j. nie.118/inform212 UIPROAK/PDT TRMT/j. ang 218 OIKK119/TREA j. polski matematyka PPAK/KION8 wf godz. Wych wf prac.rob.wyk 5
6 wf WF pr.dok.111/pr.dok210 inform212/j.niem 118 UIPROAK/PREA j.ang119/TcG8 PPAK215/TRAE j. polski PDG BHP107/podst.bud historia matematyka213 prac.rob.wyk 6
7 wf WF pod.przedsięb. BIKOMA/PREA j.ang119/TcG8 j.ang119/PIWW PRB/PRB PORB/PORB215 podst.bud107/rys.inż. j. angielski 7
8 wf WF BIKOMA/PREA j.ang119/TcG8               /j.niem118 PRB/PRB           /Prac.koszt tech. Rob. Wyk. 8
9 PRB/PRB           /Prac.koszt 9

10 PRB/PRB 10
1 prac.robót j. niemiecki historia religia matematyka j.ang119/g.inż OIKK/PDA                  /geogr religia Matematyka rys.budowlany prow. Dział. Gosp prac.rob.wyk 1
2 prac.robót BHP j. polski 213 religia podst.przedsięb. inf212/j.niem118 BIKOMA/PREA                  /geogr religia Matematyka tech.robót wyk j. ang119/j.ang prac.rob.wyk 2
3 prac.robót j. angielski j. polski 213 j. ang/j.ang218 historia matematyka 212 BIKOMA/PREA religia matematyka OiK/KIGN8 matematyka tech.rob.wyk/tech.sieci prac.rob.wyk 3
4 prac.robót biologia inf/j.ang 218 matematyka j. polski j. polski BIKOMA/PREA matematyka hisp OiK/KIGN8 tech.robót wyk rys.bud/tech.sieci prac.rob.wyk 4
5 prac.robót informatyka bud.ogólne historia j. angielski218 j. polski BIKOMA/PREA matematyka j.polski OiK/KIGN8 wf rys.bud/j.niem108 prac.rob.wyk 5
6 historia religia j. nimiecki zaw. WF WF BIKOMA/PREA j. polski j.polski OiK/Dok.katast j. angielski tech.rob.wyk/rys.ins108 prac.rob.wyk 6
7 religia AiK WF WF BIKOMA/PREA OIKRB      /dok.katast zajęcia praktyczne j. polski tech.rob.wyk/rys.ins109 7
8 WF WF BIKOMA/PREA PPKB zajęcia praktyczne religia 8
9 BIKOMA1,5h zajęcia praktyczne 9

10 zajęcia praktyczne 10
1 matematyka PPAK TRNT PPAK PRA108/TWIRDA BHP/j. niem118 geogr/hist.szt geogr/hist.szt                / prac.koszt j. niem218/j.ang zajęcia praktyczne fizyka religia matematyka 1
2 chemia PPAK TRNT PPAK godz.wych. religia geogr/hist.szt geogr/hist.szt                / prac.koszt j.ang/j.niem118 zajęcia praktyczne podst. Bud. tech.rob.wyk/tech.si108 matematyka 2
3 j. polski j. niemiecki TRNT Chemia j. niemiecki matematyka matematyka BHP geogr/hist.szt.108/j.ang geogr/hist.szt.108/j.ang zajęcia praktyczne tech. Rob. Wyk. matematyka w prak wf 3
4 j. polski UIPROAK prac.rob.bud. rośliny ozdobne matematyka fizyka matematyka HiSP geogr/hist.szt.108/j.ang geogr/hist.szt.108/j.ang zajęcia praktyczne podst. Bud. j.niem.z/tech.sieci8 wf 4
5 geografia UIPROAK prac.rob.bud. j. nie.118/j. ang. 218 biologia historia j.niem/TWIRDA111 j.ang119/j.ang PORB/PORB114 religia wf religia wf 5
6 j. angielski religia prac.rob.bud. biologia geog/j.ang 218 matematyka HiSP religia j.ang/j. niem.118 PPAK/Ćwok108 wf matematyka w prak j. polski 6
7 religia religia prac.rob.bud. podst.przeds. geog/j.ang 218 matematyka WF wf j. niem218/j.ang119 PPAK/Ćwok108 matematyka w prakt. j. polski j.niemiecki zaw. 7
8 j. niemiecki prac.rob.bud. godz.wych. religia                 / TĆG WF wf prac.koszt/ PPAK/ religia j. angielski 8
9 prac.koszt/ 9

10 10
11 11
1 plastyka OiKK godz. Wych.213 Chemia religia PRB/ informatyka212 matematyka j. polski                /prac.koszt BIKOMA/KIGN210 historia zajęcia praktyczne 1
2 historia chemia j. polski historia OIK/PHA114 PRB/ j.ang 218 j. polski matematyka koszt i przet BIKOMA/KIGN210 matematyka zajęcia praktyczne rys. budowlany 2
3 godz. Wych. plastyka matematyka UIPROAK/UIPROAK210 fizyka PRB/ geom j. polski godz.wych hisp religia rys.bud/tech.sieci 5 zajęcia praktyczne j. polski 3
4 tech. Robót j. polski chemia UIPROAK/UIPROAK210 BHP/PHA114 PRB/ geom WF wf PORB/PORB211 Matematyka godz. Wych. zajęcia praktyczne godz. Wych 4
5 BHP j. polski geog212/j.ang218 Geog.212/j.ang.218 ros.ozd/TWIRDA210 PRB/ge.inż. WF wf PORB/PORB211 BIKOMA/j.ang.z114 j. angielski zajęcia praktyczne fizyka 5
6 j. niemiecki godz. Wychow. PRMT210 rośliny ozdobne ros.ozd/TWIRDA210 fizyka religia j.ang119/j.ang114 WF wf informatyka 212 zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne tech. Robót 6
7 bud. Ogólne geografia roz. j. niem. Zaw.210 rośliny ozdobne informatyka 212 religia j.ang119/j.ang114 j. niem118/j. niem218 WF wf tech.rob/bhp210 zajęcia praktyczne historia 7
8 geografia roz. rośliny ozdobne OIKRB/ j. niem/j.ang114 PPKB WF wf religia zajęcia praktyczne tech. Robót wyk. 8
9 religia zajęcia praktyczne tech. Robót wyk. 9

10 zajęcia praktyczne 10
1 biologia rośl. Ozdobne gegrafia matematyka historia godz. Wych. j.polski j. niem118/j. niem218 j.ang zaw. Matematyka matematyka zajęcia praktyczne rys. budowlany 1
2 informatyka rośl. Ozdobne historia 210 j. polski gegrafia j. polski matematyka PRMT j. niem118/j.niem118 PDG j. angielski zajęcia praktyczne matematyka w prak. 2
3 tech. Robót matematyka j. niem.210/j.niem118 j. polski j.angielski 218 matematyka godz. Wych. OIKRB matematyka j.polski wf zajęcia praktyczne WOS 3
4 chemia j. angielski j. niem.210/j.ang118 j. ang114/j.niem218 matematyka PDT/PDT111/GO210 HiSP matematyka godz.wych j.polski wf zajęcia praktyczne biologia 4
5 bud. Ogólne UIPROAK chemia gegrafia 111 j. polski PDT/PDT111/GO210 religia matematyka j.ang114/j.ang119 hisp biologia zajęcia praktyczne tech.rob.wyk. 5
6 religia chemia WF WF j. polski geografia UIPROAK/TWIRD210 HiSP koszt i przet j.ang114/j.niem118 podst przed zajęcia praktyczne tech.rob.wyk. 6
7 dok. Techniczna UIPROAK WF WF fizyka podst. Przeds. BIKOMA/j. niem114 koszt. I przet j. polski zajęcia praktyczne religia 7
8 UIPROAK WF WF koszt. I przet zajęcia praktyczne religia 8
9 zajęcia praktyczne 9

10 zajęcia praktyczne 10
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