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                                                                         ( imię, nazwisko ucznia,  klasa) 

 

w dniach  ………….......……… …………………...............…….  
                                               ( jeśli  nie są całe dni, to proszę wymienić które lekcje)                   

 

....................................................................................................................................................................   
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…………................................................................................. ....… 

 

..................................  .............................................................. 
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