
 

Plan  zajęć 
w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

 DLA DOROSŁYCH 

Rok szkolny 2019/2020 
(zmiana od 18.03.2020 r.) 

Sobota 01.02.2020 r. 

Lp. LO 

semestr IVa 

LO 

semestr IVb 

LO 

semestr VI 

  1. 800 - 930 geografia roz. język polski matematyka 

2. 940- 1110 geografia roz. język polski matematyka 

3. 1120-1250 matematyka geografia roz. język polski 

4. 1300--1430 matematyka geografia roz. język polski 

Niedziela 02.02.2020  r. 

1. 800 – 930 matematyka geografia roz. język polski 

2. 940- 1110 matematyka geografia roz. język polski 

3. 1120-1250 geografia roz. język polski matematyka 

4. 1300–1430 geografia roz. język polski matematyka 

Sobota 15.02.2020 r. 

1. 800 – 930 historia i społeczeństwo geografia roz. język polski 

2. 940- 1110 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

język polski 

3. 1120-1250 język polski matematyka jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

4. 1300–1430 język polski historia i społeczeństwo jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

Niedziela 16.02.2020 r. 

1. 800 – 930 historia i społeczeństwo geografia roz. język polski 

2. 940- 1110 język polski historia i społeczeństwo jęz. angielski roz. / jęz. 

niemiecki roz. 

3. 1120-1250 język polski matematyka  jęz. angielski roz. / jęz. 

niemiecki roz. 

4. 1300–1430 matematyka historia i społeczeństwo  jęz. angielski roz. / jęz. 

niemiecki roz. 

Sobota 22.02.2020 r. 

1. 800 – 930 matematyka  geografia roz. język polski 

2. 940- 1110 matematyka geografia roz. język polski 

3. 1120-1250 geografia roz. język polski matematyka  

4. 1300–1430 geografia roz. język polski matematyka 

Niedziela 23.02.2020 r. 

1. 800 – 930 geografia roz. matematyka język polski 

2. 940- 1110 geografia roz. matematyka język polski 

3. 1120-1250 język polski geografia roz. matematyka 

4. 1300–1430 język polski geografia roz. matematyka 

Sobota 07.03.2020 r. 

1. 800 – 930 historia i społeczeństwo geografia roz. jęz. angielski roz. / jęz. 

niemiecki roz. 

2. 940- 1110 język polski matematyka jęz. angielski roz. / jęz. 

niemiecki roz. 

3. 1120-1250 język polski matematyka jęz. angielski roz. / jęz. 

niemiecki roz. 

4. 1300–1430 matematyka język polski matematyka 

Niedziela 08.03.2020 r. 

1. 800 – 930 geografia roz. matematyka język polski 

2. 940- 1110 geografia roz. język polski jęz. angielski roz. / jęz. 

niemiecki roz. 

3. 1120-1250 język polski geografia roz. jęz. angielski roz. / jęz. 

niemiecki roz. 



4. 1300–1430 historia i społeczeństwo geografia roz. jęz. angielski roz. / jęz. 

niemiecki roz. 

Sobota 28.03.2020 r. 

1. 800 – 930 -------------------- ------------------------ jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

2. 940- 1110 -------------------- -------------------- jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

3. 1120-1250 -------------------- -------------------- język polski 

4. 1300–1430 -------------------- -------------------- język polski 

Niedziela 29.03.2020 r. 

1. 800 – 930 ----------------------- ---------------------- jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

2. 940- 1110 ----------------------- ----------------------- język polski 

3. 1120-1250 ----------------------- ----------------------- jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

4. 1300–1430 ----------------------- ----------------------- jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

Sobota 04.04.2020 r. 

1. 800 – 930 ------------------------. ------------------------------- jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

2. 940- 1110 ------------------------. ------------------------. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

3. 1120-1250 ------------------------. ------------------------. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 
 ------------------------. ------------------------. -------------------------- 

 

Sobota 18.04.2020 r. 

1. 800 – 930 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------------- 

2. 940- 1110 historia i społeczeństwo język polski ------------------------- 

3. 1120-1250 historia i społeczeństwo język polski  ------------------------- 

4. 1300–1430 język polski historia i społeczeństwo ------------------------- 

Niedziela 19.04.2020 r. 

1. 800 – 930 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------------- 

2. 940- 1110 język polski matematyka ------------------------- 

3. 1120-1250 język polski geografia roz. ------------------------- 

4. 1300–1430 geografia roz. historia i społeczeństwo ------------------------- 

Sobota 25.04.2020 r. 

1. 800 – 930 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

---------------- 

2. 940- 1110 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

--------------------- 

3. 1120-1250 historia i społeczeństwo język polski -------------------- 

4. 1300–1430 język polski historia i społeczeństwo ------------------ 

Niedziela 26.04.2020 r.  

1. 800 – 930 geografia roz. język polski ------------------ 

2. 940- 1110 język polski geografia roz. ------------------ 

3. 1120-1250 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------ 

4. 1300–1430 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------ 

Sobota 09.05.2020 r. 

1. 800 – 930 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------ 

2. 940- 1110 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------ 

3. 1120-1250 matematyka geografia roz. ------------------ 

4. 1300–1430 geografia roz. matematyka ------------------ 

 

 



 

 

 

Niedziela 10.05.20120 r. 

1. 800 – 930 geografia roz. język polski ------------------ 

2. 940- 1110 geografia roz. język polski ------------------ 

3. 1120-1250 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------ 

4. 1300–1430 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------ 

Sobota 16.05.2020 r. 

1. 800 – 930 geografia roz. język polski ------------------- 

2. 940- 1110 geografia roz. język polski ------------------- 

3. 1120-1250 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------- 

4. 1300–1430 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------- 

Niedziela 17.05.2020 r. 

1. 800 – 930 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------- 

2. 940- 1110 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------- 

3. 1120-1250 język polski geografia roz. ------------------- 

4. 1300–1430 język polski geografia roz. ------------------- 

Sobota 23.05.2020 r.  

1. 800 – 930 matematyka historia i społeczeństwo ------------------ 

2. 940- 1110 matematyka historia i społeczeństwo ------------------ 

3. 1120-1250 geografia roz. matematyka ------------------ 

4. 1300–1430 historia i społeczeństwo geografia roz. ------------------ 

Niedziela 24.05.2020 r.  

1. 800 – 930 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------ 

2. 940- 1110 geografia roz. matematyka ------------------ 

3. 1120-1250 geografia roz. matematyka ------------------ 

4. 1300–1430 matematyka geografia roz. ------------------ 

Sobota 30.05.2020 r.  

1. 800 – 930 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------ 

2. 940- 1110 jęz. angielski roz./ jęz. niemiecki roz. jęz. angielski roz./ jęz. 

niemiecki roz. 

------------------ 

3. 1120-1250 historia i społeczeństwo matematyka ------------------ 

4. 1300–1430 matematyka historia i społeczeństwo ------------------ 

UWAGA    Złożenie prac kontrolnych; 

                                              Semestr VI   do  28.03.2020 r. 

                                            Semestr  IVa, IVb do 23.05.2020 r. 

                                               

 

                          Egzaminy pisemne i egzaminy ustne; semestr VI – 17.04, 18.04, 19.04.2020 r. 

                                                                                      semestr IVa, IVb- 06.06, 07.06, 20.06, 21.06.2020 r.    

 

 

 

 


