
PLAN ZJAZDÓW                 2018/2019 
2 KLASA, SEMESTR IV 

LICEUM ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy 
 
 

 PIĄTEK 11 STYCZNIA 1 LUTEGO 1 MARCA 15 MARCA  5 KWIETNIA 26 KWIETNIA 17 MAJA 31 MAJA 7 CZERWCA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

15:10 – 15:55 
16:00 – 16:45 
16:50 – 17:35 
17:40 -18:25 
18:30 -19:15 
19:20 – 20:05 
20:10 – 20:55 

historia i społ. 
historia i społ. 
historia i społ. 
j. polski 
j. polski  
j. polski 
j. polski 

geografia 
geografia 
geografia 
j. angielski 
j. angielski 
j. angielski 
j. angielski 

geografia 
geografia 
geografia 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
 

geografia 
geografia 
geografia 
geografia 
historia i społ. 
historia i społ. 
historia i społ. 
 

matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
j. polski 
j. polski 
j. polski 
 

j. polski 
j. polski 
j. polski 
geografia 
geografia 
geografia 
geografia 
 

matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
geografia 
geografia 
geografia 

j. polski 
j. polski 
j. polski 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
 

geografia 
geografia 
geografia 
geografia 
historia i społ. 
historia i społ. 
historia i społ. 
 

 SOBOTA 12 STYCZNIA 2 LUTEGO 2 MARCA 16 MARCA 6 KWIETNIA 27 KWIETNIA 18 MAJA 1 CZERWCA 8 CZERWCA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

8:15 – 9:00 
9:05 – 9:50 
9:55 - 10:40  

10:45 – 11:30 
11:35 - 12:20 
12:25 – 13:10 
13:15 - 14:00 
14:05 – 14:50 
14:55 – 15:40 
15:45 – 16:30 

geografia 
geografia 
geografia 
 j. angielski 
j. angielski 
j. angielski 
j. polski 
j. polski 
j. polski 
j. polski  

matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
geografia 
geografia 
geografia 
historia i społ. 
historia i społ. 
historia i społ. 

j. polski 
j. polski 
j. polski 
j. angielski 
j. angielski 
j. angielski 
matematyka 
matematyka 
matematyka  
matematyka 
 

j. angielski 
j. angielski 
j. angielski 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
j. polski 
j. polski 
j. polski 

geografia 
geografia 
geografia 
j. polski 
j. polski 
j. polski 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 

matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
geografia 
geografia 
geografia 

j. polski 
j. polski 
j. polski 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
j. angielski 
j. angielski 
j. angielski 

matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
geografia 
geografia 
geografia 
j. angielski 
j. angielski 
j. angielski 

j. angielski 
j. angielski 
j. angielski  
j. polski 
j. polski 
j. polski 
matematyka 
matematyka 
matematyka 
matematyka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


