
  

 

 

Klasa I II III IV VI VII VIII 

P
O
N
IE
D
Z
IA

Ł
E
K

 1 8.00-8.45 świetlica wych.fiz. wych.fiz. j. polski matematyka informatyka ------------- 

2 8.55-9.40 wych. fiz. ew religia j. polski informatyka biologia j. angielski 

3 9.50-10.35 religia ew ew matematyka biologia j. angielski informatyka 

4 10.55-11.40 ew religia ew informatyka wych. fiz matematyka biologia 

5 11.50-12.35 ew ew świetlica religia geografia biologia j. niemiecki 

6 12.45-13.30 ew zaj.rew.wych zaj.rozw.zain.mat świetlica zaj. rozw. zain. geog. religia religia 

7 13.40-14.25 /zaj. rew.     wych. fiz wych. fiz 

8 14,35-15.20        

W
T

O
R

E
K

 

1 8.00-8.45 ew ew ew j. polski matematyka j. polski ---------------- 

2 8.55-9.40 ew ew ew matematyka wych. fiz j. niemiecki j. polski 

3 9.50-10.35 ew ew j.niemiecki przyroda technika j. polski EDB 

4 10.55-11.40 ew j.niemiecki ew technika j. polski matematyka j. angielski 

5 11.50-12.35 j.angielski ew ew j. niemiecki j. polski fizyka chemia 

6 12.45-13.30 zaj. rozw. zain mat. zaj.rozw.zain.mat ew zaj. rozw. zain. mat. j. niemiecki chemia j. polski 

7 13.40-14.25     zaj. korek. komp. godz. wych. godz. wych. 

8 14,35-15.20      wych. fiz. wych. fiz. 

Ś
R
O
D
A

 

1 8.00-8.45 ew ew ----------------------------- religia j. polski j. niemiecki matematyka 

2 8.55-9.40 ew religia ew przyroda matematyka j. polski j. niemiecki 

3 9.50-10.35 religia ew ew j. polski godz. wych. geografia fizyka 

4 10.55-11.40 ew j.,niemiecki ew matematyka religia j. polski geografia 

5 11.50-12.35 wych.fiz. ew religia godz. wych. WDŻ j. niemiecki WOS 

6 12.45-13.30  wych.fiz wych.fiz j. niemiecki religia matematyka WOS 

7 13.40-14.25      religia religia 

8 14,35-15.20        

C
Z

W
A

R
T

E
K

 

1 8.00-8.45 ew świetlica świetlica historia muzyka zaj. dydak.-wyrów j. niemiecki 

2 8.55-9.40 ew ew muzyka muzyka j. niemiecki historia j. polski 

3 9.50-10.35 ew muzyka ew j. polski historia geografia j. polski 

4 10.55-11.40 ew ew j. niemiecki WDŻ historia muzyka matematyka 

5 11.50-12.35 muzyka ew ew wych. fiz j. polski historia fizyka 

6 12.45-13.30 zaj. rew. zaj.rew. wych.  wych. fiz wych. fiz matematyka historia 

7 13.40-14.25     zaj. dydak.-wyrów. chemia historia 

8 14,35-15.20      zaj. roz. zaint. his. chemia 

P
IĄ

T
E
K

 

1 8.00-8.45 informatyka ew ew wych. fiz matematyka doradz. zawodowe 
zaj. rozw. zaint. 

pol./doradztwozawodowe 

2 8.55-9.40 ew informatyka ew wych. fiz wych. fiz j. polski matematyka 

3 9.50-10.35 ew ew informatyka matematyka j. polski wych. fiz wych. fiz 

4 10.55-11.40 j. angielski wych, fiz wych.fiz j. niemiecki plastyka fizyka j. polski 

5 11.50-12.35 wych.fiz. logopedia ew plastyka j. niemiecki j.angielksi matematyka 

6 12.45-13.30 logopedia     plastyka j. niemiecki / j. angielski 

7 13.40-14.25      wych. fiz wych. fiz. 

8 14,35-15.20        


