
Harmonogram szkolenia – prawo jazdy kat. B 

Zajęcia teoretyczne: 

Grupa I 

21-02-2023 r. (3 godz. 15 min.) - prowadzący -  Adam Maj 

14:00- 15:30 wykład (2 lekcje) 

15:30-15:45 przerwa 

15:45- 16:45 wykład (1 lekcja, 15 min.)  

 

22-02-2023 r. (4 godz.) - prowadzący -  Adam Maj 

13:30- 15:00 wykład (2 lekcje) 

15:00-15:15 przerwa 

15:15- 16:45 wykład (2 lekcje) 

 

23-02-2023 r. (4 godz.) – prowadzący  - Elżbieta Maj, 

13:20- 14:50 wykład (2 lekcje) 

14:50-15:05 przerwa 

15:05- 16:35 wykład (2 lekcje) 

 

24-02-2023 r. (4 godz.) - prowadzący -  Adam Maj,      

13:15- 14:45 wykład (2 lekcje) 

14:45-15:00 przerwa 

15:00- 16:30 wykład (2 lekcje) 

 

25-02-2023 r. (10 godz.) - prowadzący -  Adam Maj,  

godz. 8:00 - 11:00  wykład (4 lekcje) 

godz. 11:00 - 11:15 przerwa 

godz. 11:15 – 14:15 wykład (4 lekcje) 

godz. 14:15 -14:30 przerwa 

godz. 14:30 – 16:00 wykład (2 lekcje) 

 



27-02-2023 r. (4 godz. 30 min.) - prowadzący -  Adam Maj,   

14:00- 16:00 wykład (2 lekcje 30 minut) 

16:00-16:15 przerwa 

16:15- 17:45 wykład (2 lekcje) 

 

Grupa II 

21-02-2023 r. (3 godz. 30 min.) - prowadzący -  Adam Maj,     

17:00- 18:30 wykład (2 lekcje) 

18:30-18:45 przerwa 

18:45- 20:00 wykład (1 lekcja, 30 min.) 

 

22-02-2023 r. (3 godz. 30 min.) - prowadzący -  Adam Maj,     

17:00- 18:30 wykład (2 lekcje) 

18:30-18:45 przerwa 

18:45- 20:00 wykład (1 lekcja, 30 min.) 

 

23-02-2023 r. (4 godz.) – prowadzący  - Elżbieta Maj,  

16:45- 18:15 wykład (2 lekcje) 

18:15-18:30przerwa 

18:30- 20:00 wykład (2 lekcje) 

 

24-02-2023 r. (4 godz.) - prowadzący -  Adam Maj,     

16:40- 18:10 wykład (2 lekcje ) 

18:10-18:25 przerwa 

18:25- 19:55 wykład (2 lekcje) 

 

26-02-2023 r. (10 godz.) - prowadzący -  Adam Maj,  

godz. 8:00 - 11:00  wykład (4 lekcje) 

godz. 11:00 - 11:15 przerwa 

godz. 11:15 – 14:15 wykład (4 lekcje) 



godz. 14:15 -14:30 przerwa 

godz. 14:30 – 16:00 wykład (2 lekcje) 

 

28-02-2023 r. (4 godz. 30 min.) - prowadzący -  Adam Maj,  

15:00 - 16:30 wykład (2 lekcje) 

16:30-16:45 przerwa 

16:45- 18:45 wykład (2 lekcje, 30 min.) 

 

 Zajęcia realizowane są w: 

Auto Szkoła Maj – Halina Maj                                                  

34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

ul. Mickiewicza 6A 

                                                                                                          

 


