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 0.           

 1. matek infó/angol testnevelés irodalom nyelvtan irodalom kémia történelem biológia  

H 2. irodalom angol/infó angol/angol matek angol/német testnevelés testnevelés hit/etika hit/etika  

É 3. angol/infó testnevelés matek angol testnevelés angol/német angol/német matek irodalom  

T 4. infó/német matek term.ism. testnevelés rajz nyelvtan történelem irodalom kémia  

F 5. ének oszt.f. irodalom történelem történelem matek irodalom oszt.f. testnevelés  

Ő 6. testnevelés technika oszt.f. oszt.f. matek ének matek fizika angol/angol  

 7.        testnevelés   

 8.           

            

 0.           

 1. matek term.ism. nyelvtan angol történelem kémia nyelvtan angol/infó oszt.f.  

K 2. term.ism. ének történelem rajz matek testnevelés testnevelés infó/angol matek  

E 3. testnevelés történelem matek nyelvtan irodalom fizika biológia matek nyelvtan  

D 4. rajz angol/matek technika testnevelés ének történelem matek nyelvtan fizika  

D 5. angol/német testnevelés angol/irod matek testnevelés matek rajz történelem ének  

 6. hon és nép rajz testnevelés infó angol/német oszt.f. technika testnevelés rajz  

 7.         testnevelés  

 8.           

            

 0.           

S 1. nyelvtan irodalom angol/matek testnevelés oszt.f. történelem ének matek angol/infó  

Z 2. történelem matek nyelvtan irodalom testnevelés matek fizika ének infó/angol  

E 3. irodalom történelem testnevelés nyelvtan matek földrajz matek fizika földrajz  

R 4. testnevelés term.ism. rajz term.ism. term.ism. angol/német infó/német kémia testnevelés  

D 5. matek angol/angol term.ism. angol infó/német rajz testnevelés földrajz kémia  

A 6. angol/német testnevelés  matek angol/infó biológia földrajz testnevelés matek  

 7.      testnevelés     

 8.           

            

C 0.           

S 1. matek angol/angol történelem ének nyelvtan kémia irodalom biológia történelem  

Ü 2. ének irodalom irodalom történelem testnevelés infó/német angol/német kémia biológia  

T 3. oszt.f. matek angol/infó testnevelés angol/német matek történelem földrajz angol/angol  

Ö 4. angol/német testnevelés infó/angol angol irodalom irodalom kémia testnevelés földrajz  

R 5. testnevelés nyelvtan testnevelés technika matek nyelvtan biológia angol/angol matek  

T 6. nyelvtan ének matek   testnevelés oszt.f. matek testnevelés  

Ö 7.       testnevelés    

K 8.           

            

 0.           

P 1. hit/etika hit/etika angol/angol term.ism. angol/német technika nyelvtan rajz matek  

É 2. tem.ism. nyelvtan testnevelés matek technika fizika matek irodalom nyelvtan  

N 3. történelem testnevelés matek angol testnevelés biológia fizika nyelvtan irodalom  

T 4. angol/német matek hit/etika hit/etika hit/etika testnevelés testnevelés angol/angol fizika  

E 5. testnevelés hon és nép ének testnevelés term.ism. angol/infó angol/infó biológia történelem  

K 6. technika angol    hit/etika hit/etika testnevelés testnevelés  

 7.           

 8.           

            

 


