
5.a 5.b 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 8.a 8.b
1. történelem testnevelés matematika magyar matematika földrajz fizika biológia magyar

2. magyar magyar vizuális kult. matematika info.I/techn.II testnevelés kémiaÁ/angolE történelem földrajz

3. testnevelés magyar történelem infóE/techn.Á vizuális kult. matematika földrajz matematika angol

4. matematika angol informatika testnevelés testnevelés fizika biológia magyar matematika

5. angol matematika magyar angol info.II/techn.I magyar magyar testn.Á/úszásS kémia

6. ének vizuális kult. magy.Á/angolE technika matematika info.Á/úszásS testnevelés

7. testnevelés info.Á

1. természetismeret angolE/énekÁ matematika vizuális kult. történelem magyar magyar info.S/testn.Á fizika

2. matematika magyar természetismeret történelem magyar angol/német angol kémia testnevelés

3. magyar matematika angol/német magyar angol/német vizuális kult. info.E/techn.Á földrajz történelem

4. dig.kult.Á/techn.S testnevelés magyar matematika természetismeret matematika testnevelés angol/német magyarÁ/angolE

5. Testn.Á/tanm.S természetismeret technika testnevelés testnevelés történelem matematika magyar bio.Á/angolE

6. énekÁ/edzésS o.f. edzés o.f. edzés vizuális kult. fizikaÁ/edzésS matematika

7. ének

1. történelem testnevelés magyar angol testnevelés biológia történelem magyar matematika

2. magyar magyar o.f. történelem matematika matematika matematika angol/német földrajz

3. matematika történelem testnevelés magyar magyar angol/német angol kémia biológia

4. angol matematika angol/német o.f. angol/német informatika biológia ének kémia

5. testnevelés angol matematika természetismeret magyar magyar magyar matematika testnevelés

6. ének testnevelés info.II testnevelés testnevelés vizuális kult. o.f.

7. o.f. testn.Á/sorte.S info.E

1. testnevelés angol természetismeret testnevelés történelem történelem magyar matematika matematika

2. természetismeret testnevelés magyar angolE/term.Á testnevelés magyar kémia fizika magyar

3. magyar természetismeret matematika magyar magyar biológia matematika történelem testnevelés

4. matematika történelem történelem matematika magyar testnevelés info.Á/angolE földrajz magyar

5. angol magyar úszás info.Á/techn.E matematika fizika ének o.f. angol

6. vizuális kult. úszás ének kémia testnevelés testnevelés történelem

7. techn.E info.Á

1. dig.kult.S/techn.Á matematika magyar angol természetismeret sporterköcstan testnevelés etika/hittan etika/hittan

2. magyar dig.kult.Á/techn.E tan.módszertan matematika matematika etika/hittan etika/hittan magyar testnevelés

3. etika/hittan etika/hittan angol/német testnevelés angol/német matematika történelem matematika magyar

4. testn.Á/olimp.i.S dig.kult.E/techn.Á etika/hittan etika/hittan etika/hittan ének fizika angol/német angol

5. o.f. testnevelés ének természetismeret testnevelés angol/német angol testn.Á/biológiaS vizuális kult.

6. edzés angolE edzés ének info.I edzés o.f. edzés

7.
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