
5.a 5.b 6.a 6.b 7.b 7.c 8.a 8.b
1. történelem testnevelés angol természett. matematika matematika magyar testnevelés

2. magyar angol matematika testnevelés biológia fizika matematika magyar

3. matematika matematika magyar magyar inf.S/töri.EÁ magyar földrajz kémia

4. testnevelés történelem magyar matematika magy.EÁ/ang-
ném.S

angol-német biológia infÁ/angE

5. magyar természett. testnÚS/testÁ történelem víz.kult. földrajz angol-német angol-német

6. oszt.fő. oszt.fő. dkÁ/testnÚS angolE magy.S/tnú.EÁ testnevelés fizika történelem

7. tnú.EÁ ének

1. matematika testnevelés magyar testnevelés magyarEÁ/tört.S matematika kémia biológia

2. magyar digk Á/tech E matematika magyar földrajz történelem of. matematika

3. testnevelés Matematika testnÁ/olimpiS infE/techÁ fizika magyar matematika magyar

4. angol/német magyar természett. matematika magy.S/tört.EÁ testnevelés tesi földrajz

5. digk.I./techII. magyar történelem angol magy.S/tesiEÁ oszt.fő. magyar testnevelés

6. ének angolE edzésS/techÁ víz.kult. edzésS/angolEÁ biológia edzés of.

7. angolE

1. angol/német matematika testnevelés magyar matematika infII/techI történelem testnevelés

2. term.t. testnevelés matematika testnevelés magyarS/angolEÁ InfI/tech II matematika matematika

3. magyar természett. ének matematika inf.Á/ang.E/ang-
ném.S

angol-német földrajz történelem

4. matematika ének oszt.fő. történelem biológia kémia angol-német angol-német

5. testnevelés magyar angol természett. magy.EÁ/spe.S matematika magyar fizika

6. ének digkE/techÁ magyar tesÚS/tesi.EÁ testnevelés sporterkölcstan víz.kult.

7. test.ÚS

1. történelem matematika természett. magyar testnevelés magyar kémia matematika

2. matematika angol történelem honism. infE/magyÁ/techS matematika magyar kémia

3. angol/német magyar matematika infÁ/techE matematika magyar történelem magyar

4. tnú testnevelés angol ének kémia történelem biológia inf. E/magyar Á

5. tnú magyar digkS/testnÁ angol fizika ének viz.kult. ének

6. víz.kult. magyar angolE inf.Á/tc.E/tört.S testnevelés tesi Ú földrajz

7. inf. I. tesi Ú testn

1. természett. ének etika/hittan etika/hittan oszt.fő. testnevelés matematika matematika

2. magyar testnevelés magyar angol matematika biológia informatika magyar

3. víz.kult. történelem techS/testnÁ matematika etika/hittan etika/hittan angol-német angol-német

4. digkII./tech I. angol honismeret osztfő. ének fizika etika/hittan etika/hittan

5. etika/hittan Etika/hittan vizk. tn.ú. angEÁ/ang-néS angol-német küzdelem és j. testnevelés

6. AngolE edzés S tn.ú. edzésS/angE/tech
Á

vizu. edzés inf. Á

7.
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