
HARMONOGRAM ZAJĘĆ – Klasa 2 LO [ZSP w Twardogórze] – semestr III [rok szk. 2019/2020] 

 
Nr 
lek 

Czas 
trwania 

21.09.2019 22.09.2019 28.09.2019 29.09.2019 5.10.2019 6.10.2019 

1 8.00-8.45 wiedza o społ. historia i społ. j. niemiecki geografia geografia j. polski 

2 8.50-9.35 wiedza o społ. historia i społ. j. niemiecki geografia geografia j. polski 

3 9.40-10.25 wiedza o społ. historia i społ. j. niemiecki geografia geografia j. polski 

4 10.35-11.20 geografia j. niemiecki wiedza o społ. j. niemiecki matematyka geografia 

5 11.25-12.10 geografia j. niemiecki wiedza o społ. j. niemiecki matematyka geografia 

6 12.15-13.00 geografia j. niemiecki wiedza o społ. j. niemiecki matematyka geografia 

7 13.05-13.50 j. polski j. polski j. polski wiedza o społ. historia i społ. wiedza o społ. 

8 13.55-14.40 j. polski j. polski j. polski wiedza o społ. historia i społ. wiedza o społ. 

9 14.45-15.30 j. polski j. polski j. polski wiedza o społ. historia i społ. wiedza o społ. 

 
Nr 
lek 

Czas 
trwania 

19.10.2019 20.10.2019 26.10.2019 27.10.2019 9.11.2019 10.11.2019 

1 8.00-8.45 geografia historia i społ. geografia  geografia historia i społ. 

2 8.50-9.35 geografia historia i społ. geografia  geografia historia i społ. 

3 9.40-10.25 geografia historia i społ. geografia  geografia historia i społ. 

4 10.35-11.20 j. polski wiedza o społ. matematyka X  j. niemiecki geografia 

5 11.25-12.10 j. polski wiedza o społ. matematyka  j. niemiecki geografia 

6 12.15-13.00 j. polski wiedza o społ. matematyka  j. niemiecki geografia 

7 13.05-13.50 matematyka geografia j. polski  j. polski matematyka 

8 13.55-14.40 matematyka geografia j. polski  j. polski matematyka 

9 14.45-15 matematyka x j. polski  j. polski matematyka 

 
Nr 
lek 

Czas 
trwania 

16.11.2019 17.11.2019 23.11.2019 24.11.2019 7.12.2019 8.12.2019 

1 8.00-8.45 geografia j. niemiecki geografia geografia matematyka historia i społ. 

2 8.50-9.35 geografia j. niemiecki geografia geografia matematyka historia i społ. 

3 9.40-10.25 geografia j. niemiecki geografia geografia matematyka historia i społ. 

4 10.35-11.20 j. polski geografia j. polski wiedza o społ. j. polski j. niemiecki 

5 11.25-12.10 j. polski geografia j. polski wiedza o społ. j. polski j. niemiecki 

6 12.15-13.00 j. polski geografia j. polski wiedza o społ. j. polski j. niemiecki 

7 13.05-13.50 matematyka historia i społ. wiedza o społ. j. polski wiedza o społ. geografia 

8 13.55-14.40 matematyka historia i społ. wiedza o społ. j. polski wiedza o społ. geografia 

9 14.45-15 matematyka wiedza o społ. wiedza o społ. j. polski wiedza o społ. geografia 

 
Wykaz kadry pedagogicznej: 
mgr Renata  Woroniak – język polski , mgr Ewa Olejnik – język niemiecki ,  mgr Katarzyna Krzywda – wiedza o społ. ,  mgr inż. Paweł Dudycz – matematyka , mgr Katarzyna Krzywda – historia i społ. , 
mgr Małgorzata Jaśkiewicz – geografia,  

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM ZAJĘĆ – Klasa 3 LO [ZSP w Twardogórze] – semestr V [rok szk. 2019/2020] 

 
Nr 
lek 

Czas 
trwania 

21.09.2019 22.09.2019 28.09.2019 29.09.2019 5.10.2019 6.10.2019 

1 8.00-8.45 geografia j. polski wiedza o społ. matematyka j. polski geografia 

2 8.50-9.35 geografia j. polski wiedza o społ. matematyka j. polski geografia 

3 9.40-10.25 geografia j. polski wiedza o społ. matematyka j. polski geografia 

4 10.35-11.20 wiedza o społ. j. niemiecki j. polski geografia geografia j. niemiecki 

5 11.25-12.10 wiedza o społ. j. niemiecki j. polski geografia geografia j. niemiecki 

6 12.15-13.00 wiedza o społ. j. niemiecki j. polski geografia geografia matematyka 

7 13.05-13.50 j. polski geografia geografia j. polski matematyka matematyka 

8 13.55-14.40 j. polski geografia geografia j. polski matematyka matematyka 

9 14.45-15.30 j. polski geografia geografia j. polski matematyka matematyka 

 
Nr 
lek 

Czas 
trwania 

19.10.2019 20.10.2019 26.10.2019 27.10.2019 9.11.2019 10.11.2019 

1 8.00-8.45 j. polski matematyka matematyka  j. polski j. niemiecki 

2 8.50-9.35 j. polski matematyka matematyka  j. polski j. niemiecki 

3 9.40-10.25 j. polski matematyka matematyka  j. polski j. niemiecki 

4 10.35-11.20 geografia geografia geografia  geografia j. polski 

5 11.25-12.10 geografia geografia geografia  geografia j. polski 

6 12.15-13.00 geografia geografia geografia x geografia j. polski 

7 13.05-13.50 j. niemiecki j. polski j. niemiecki  matematyka geografia 

8 13.55-14.40 j. niemiecki j. polski j. niemiecki  matematyka geografia 

9 14.45-15 j. niemiecki j. polski j. niemiecki  matematyka geografia 

 
Nr 
lek 

Czas 
trwania 

16.11.2019 17.11.2019 23.11.2019 24.11.2019 7.12.2019 8.12.2019 

1 8.00-8.45 j. polski geografia j. polski j. polski j. polski matematyka 

2 8.50-9.35 j. polski geografia j. polski j. polski j. polski matematyka 

3 9.40-10.25 j. polski geografia j. polski j. polski j. polski matematyka 

4 10.35-11.20 geografia wiedza o społ. wiedza o społ. geografia geografia wiedza o społ. 

5 11.25-12.10 wiedza o społ. wiedza o społ. wiedza o społ. geografia geografia wiedza o społ. 

6 12.15-13.00 wiedza o społ. wiedza o społ. wiedza o społ. geografia geografia wiedza o społ. 

7 13.05-13.50 wiedza o społ. j. polski matematyka wiedza o społ. j. niemiecki j. polski 

8 13.55-14.40 wiedza o społ. j. polski matematyka wiedza o społ. j. niemiecki j. polski 

9 14.45-15.30 x j. polski matematyka wiedza o społ. j. niemiecki j. polski 

 

Wykaz kadry pedagogicznej: 
mgr Jaromir Żegliński– język polski , mgr Anna Proć – język niemiecki,   mgr Katarzyna Krzywda – wiedza o społ.,  mgr  inż. Paweł Dudycz– matematyka ,   mgr Małgorzata Jaśkiewicz – geografia 

 
 

 


