
 
 Nr IV A IV B V A V B VI VII A VII B VIII 

P
o
n
ie
d
zi
ał
e
k 

1 j. ang.  matemat.  matemat.  geografia  j. polski  biologia  j. polski  wos  

2 g. wych.  historia  j. polski  matemat.  j. polski  wf  j. niem. / j. ang.  matematyka  

3 historia  j. ang.  j. polski  wf  geografia  matematyka  biologia  j. ang. / j. niem.  

4 plastyka  wf  j. ang.  j. polski  j. ang.  geografia  matematyka  j. niem. / j. ang.  

5 matemat.  wdżwr  geografia  j. ang.  wf  plastyka  j. ang. / j. niem.  j. polski  

6 religia          j. niem. / j. ang.  geografia  j. polski  

7           j. ang. / j. niem.  wf  geografia  

W
to

re
k 

1 przyroda  g. wych.  muzyka  plastyka  j. polski  matematyka  j. polski  matematyka  

2 matemat.  matemat.  informat.  j. ang.  muzyka  historia  chemia  fizyka  

3 j. polski  informat.  j. ang.  historia  matematyka  chemia  muzyka  wf  

4 wf  muzyka  wf  j. polski  historia  fizyka  matematyka  chemia  

5 informat.  j. polski  matemat.  muzyka  wf  j. polski  fizyka  historia  

6 muzyka  plastyka  j. ang. – K    j. polski – Z  g. wych.  wf  j. polski  

7           muzyka  plastyka  j. polski – Z  

Śr
o
d
a

 

1 j. polski  matemat.  j. polski  matemat.  j. polski  wf  j. ang. / j. niem.  j. polski  

2 j. polski  j. ang.  historia  wf  matemat.  j. ang. / infor.  j. polski  matematyka  

3 matemat.  j. polski  j. ang.  historia  religia  j. polski  j. niem. / j. ang,  j. ang. / infor.  

4 j. ang.  religia  religia  j. polski  biologia  infor. / j. ang.  historia  wf  

5 wf  przyroda  wf  j. polski  j. ang.  religia  matematyka  infor. / j. ang.  

6 j. ang. – K  wf  biologia  wdżwr  wf  matematyka  geografia  religia  

7     wdżwr      geografia  religia  wos  

C
zw

ar
te

k 

1 j. polski  matemat.  technika  religia  plastyka  historia  j. polski  j. polski  

2 technika  j. polski  plastyka  biologia  j. polski  matematyka  j. polski  matematyka  

3 wf  technika  religia  j. polski  matemat.  fizyka  g. wych.  biologia  

4 przyroda  religia  j. polski  matemat.  j. ang.  j. polski  fizyka  wf  

5 j. ang.  wf  matemat.  j. ang.  wf  j. polski  biologia  fizyka  

6 wdżwr  j. ang. – K  wf  wf    biologia  matematyka  g. wych.  

7       j. ang. – K    wf  wf  edb  

P
ią
te
k 

1 matemat.  j. ang.  j. polski  g. wych.  informat.  j. polski  historia  wf  

2 wf  j. polski  g. wych.  technika  matemat.  chemia  infor. / j. ang.  religia  

3 religia  j. polski  historia  matemat.  religia  j. ang. / j. niem.  j. ang. / infor.  chemia  

4 j. polski  przyroda  matemat.  informat.  historia  wf  religia  j. ang. / j. niem.  

5 j. polski -Z  wf  wf  religia  technika  j. niem. / j. ang.  chemia  historia  

6       wf  g. wych.  religia  wf  j. niem. / j. ang.  

           historia – K  historia – K  dor. zaw.  


