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Klasy 1g, 1h, 1i, 1j – po szkole podstawowej (technikum 5-letnie) 

(wg podstawy programowej z 2019 r.) 

 

1 język polski pol/I/2020/inf 

2 I język obcy angielski ang/I/2020/inf 

3 II język obcy niemiecki niem/I/2020/inf 

4 plastyka plast/I/2020/inf 

5 historia   his/I/2020/inf 

6 geografia geog/I/2020/inf 

7 biologia biol/I/2020/inf 

8 matematyka mat/I-/2020/inf 

9 informatyka inf/I/2020/inf 

10 wychowanie fizyczne wf/I/2020/inf 

11 edukacja dla bezpieczeństwa ed.bezp./I/2020/inf 

12 zajęcia z wychowawcą wych/I/2020/inf 

13 wychowanie do życia w rodzinie wdż/I/2020/inf 

14 religia rel/I/2020/inf 

15 bezpieczeństwo i higiena pracy bhp/I/2020/inf 

16 język angielski zawodowy j.ang.zaw./I/2020/inf 

17 urządzenia techniki komputerowej urz.tech./I/2020/inf 

18 sieci komputerowe sieci/I/2020/inf 

19 systemy operacyjne syst./I/2020/inf 

20 pracownia systemów operacyjnych prac.syst./I/2020/inf 

 

 



 Klasy 2gs, 2hs – po szkole podstawowej (technikum 5-letnie) 

(wg podstawy programowej z 2019 r.) 

 

1 język polski pol/II/2020/inf-s 

2 I język obcy angielski ang/II/2020/inf-s 

3 II język obcy niemiecki niem/II/2020/inf-s 

4 historia   his/II/2020/inf-s 

5 podstawy przedsiębiorczości przeds/II/2020/inf-s 

6 geografia geog/II/2020/inf-s 

7 biologia biol/II/2020/inf-s 

8 fizyka  fiz/II/2020/inf-s 

9 matematyka mat/II/2020/inf-s 

10 informatyka inf/II/2020/inf-s 

11 wychowanie fizyczne wf/II/2020/inf-s 

12 zajęcia z wychowawcą wych/II/2020/inf-s 

13 wychowanie do życia w rodzinie wdż/II/2020/inf-s 

14 religia rel/II/2020/inf-s 

15 język angielski zawodowy j.ang.zaw./II/2020/inf-s 

16 urządzenia techniki komputerowej urz.tech./II/2020/inf-s 

17 sieci komputerowe sieci/II/2020/inf-s 

18 pracownia urządzeń techniki komputerowej prac.urz.tech./II/2020/inf-s 

19 pracownia sieci komputerowych prac.sieci/II/2020/inf- s 

20 pracownia systemów operacyjnych prac.syst./II/2020/inf-s 

 



Klasy 2ig, 2jg – po gimnazjum (technikum 4-letnie) 

(wg podstawy programowej z 2019 r.) 

 

1 język polski pol/II/2020/inf-g 

2 I język obcy angielski ang/II/2020/inf-g 

3 II język obcy niemiecki niem/II/2020/inf-g 

4 historia   his/II/2020/inf-g 

5 matematyka mat/II/2020/inf-g 

6 informatyka inf/II/2020/inf-g 

7 wychowanie fizyczne wf/II/2020/inf-g 

8 zajęcia z wychowawcą wych/II/2020/inf-g 

9 wychowanie do życia w rodzinie wdż/II/2020/inf-g 

10 religia rel/II/2020/inf-g 

11 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej dział.gosp./II/2020/inf-g 

12 język angielski zawodowy j.ang.zaw./II/2020/inf-g 

13 urządzenia techniki komputerowej urz.tech./II/2020/inf-g 

14 sieci komputerowe sieci/II/2020/inf-g 

15 systemy baz danych bazy/II/2020/inf-g 

16 systemy operacyjne syst./II/2020/inf-g 

17 tworzenie stron internetowych str.int./II/2020/inf-g 

18 pracownia sieci komputerowych prac.sieci/II/2020/inf-g 

19 pracownia sieciowych systemów operacyjnych prac.syst./II/2020/inf-g 

20 praktyka zawodowa prakt.zaw./II/2020/inf-g 

 



Klasy 3g, 3h, 3i, 3j, 4g, 4h, 4i, 4j, 4k 

(wg podstawy programowej z 2017 r.) 

 

1 język polski pol/III-IV/2020/inf 

2 I język obcy angielski ang/ III-IV /2020/inf 

3 II język obcy niemiecki niem/III-IV /2020/inf 

4 historia i społeczeństwo his.społ./III-IV /2020/inf 

5 matematyka mat/ III-IV /2020/inf 

6 informatyka inf/III-IV /2020/inf 

7 wychowanie fizyczne wf/III-IV /2020/inf 

8 zajęcia z wychowawcą wych/III-IV /2020/inf 

9 wychowanie do życia w rodzinie wdż/III /2020/inf 

10 religia rel/III-IV /2020/inf 

11 sieci komputerowe sieci/III/2020/inf 

12 systemy baz danych bazy/III/2020/inf 

13 tworzenie stron internetowych str.int./III-IV /2020/inf 

14 pracownia sieci komputerowych prac.sieci/III/2020/inf 

15 pracownia sieciowych systemów operacyjnych prac.syst./III/2020/inf 

16 pracownia grafiki komputerowej prac.graf./IV/2020/inf 

17 pracownia baz danych prac.baz/III-IV/2020/inf 

18 pracownia programowania aplikacji prac.apl./III-IV/2020/inf 

19 praktyka zawodowa prakt.zaw./III/2020/inf 

 
  

 


