
PLAN LEKCJI 

II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 – KLASY IV-VIII 

 

 

 Nr 4 (s. 55) 5 A (s. 54) 5 B (s. 43) 6 A (s. 41) 6 B (s. 56) 7 (s. 53) 8 A (s. 42) 8 B (s. 51) 

P
o

n
ie

d
zi

ał
ek

 

0           j. pol. – zaj. wyr.  PDE – j. angielski  wdżwr  

1 matematyka  historia  biologia  j. polski  plastyka  muzyka  j. angielski  j. polski  

2 infor. / j. ang.  j. polski  matematyka  j. polski  biologia  j. polski  matematyka  wf  

3 religia  j. angielski  j. polski  j. angielski  wf  j. polski  j. polski  chemia  

4 j. polski  godz. wych.  plastyka  historia  matematyka  j. angielski  j. polski  fizyka  

5 j. polski  wf  historia  matematyka  historia  j. niemiecki  fizyka  j. angielski  

6 j. ang. gr. A    geografia  wf  godz. wych.  fizyka  j. niemiecki  wiedza o społ.  

7         j. ang. – kółko    wiedza o społ.  j. niemiecki  

8             z. wyr. –mat.  z. wyr. –mat.  

W
to

re
k 

0 j. pol. – zaj. wyr.    mat.. – zaj. wyr.  j. ang. – zaj. wyr.  j. ang. – zaj. wyr.    PDE-mat./k. biol. – chem.  kółko biol. – chem.  

1 j. polski  wf  matematyka  muzyka  j. angielski  biologia  matematyka  j. polski  

2 matematyka  matematyka  wf  j. polski  muzyka  j. angielski  chemia  j. polski  

3 muzyka  plastyka  j. angielski  matematyka  j. polski  chemia  j. polski  historia  

4 przyroda  muzyka  j. polski  plastyka  matematyka  j. polski  wf  wf  

5 wf  technika  muzyka  informatyka  religia  geografia  historia  matematyka  

6 j. ang. – kółko  geografia    wf    matematyka  informatyka  religia  

7           wf  PDE – j. polski  geografia  

8                 

Śr
o

d
a 

0 wdżwr          kółko – j. angielski  wdżwr  PDE - mat.  

1 matematyka  matematyka  religia  biologia  informatyka  wf  j. polski  j. angielski  

2 j. ang. / infor.  j. angielski  matematyka  j. polski  matematyka  historia  wf  chemia  

3 wf  historia  j. angielski  matematyka  j. polski  plastyka  j. angielski  j. polski  

4 historia  j. polski  wf  religia  j. polski  godz. wych.  matematyka  informatyka  

5 j. polski  j. polski  historia  j. angielski  wf  j. polski  religia  matematyka  

6 j. ang. gr. B  religia    j. ang. – kółko    matematyka  ed. dla bezp.  wiedza o społ.  

7           religia  wiedza o społ.  ed. dla bezp.  

8                 

C
zw

ar
te

k 

0 mat. – zaj. wyr.            zaj. rozw.- j. pol.  PDE – j. angielski  

1 technika  biologia  matematyka  j. angielski  wf  j. angielski  j. polski  matematyka  

2 matematyka  matematyka  godz. wych.  wf  technika  j. polski  chemia  wf  

3 przyroda  j. polski  technika  j. polski  historia  wf  matematyka  godz. wych.  

4 plastyka  wf  j. polski  godz. wych.  j. angielski  matematyka  j. angielski  j. polski  

5 wf  informatyka  religia  matematyka  j. polski  biologia  religia  j. angielski  

6 j. ang. gr. A    wf      informatyka  wf  religia  

7           religia  infor. – kółko  infor. – kółko  

8                 

P
ią

te
k 

0   j. pol. – zaj. wyr. ½   j. pol. – zaj. wyr. ½  j. pol. – zaj. wyr. ½  j. pol. – zaj. wyr. ½  wdżwr  z.wyr.-j. pol.  zaj. r. /z. wyr. – j. polski  

1 j. polski  religia  wf  technika  matematyka  fizyka  godz. wych.  historia  

2 religia  j. polski  j. polski  historia  religia  matematyka  fizyka  wf  

3 godz. wych.  j. angielski  j. polski  religia  wf  historia  geografia  matematyka  

4 wf  matematyka  informatyka  geografia  j. angielski  chemia  historia  fizyka  

5 j. ang. gr. B  wf  j. angielski  wf  j. polski  geografia  biologia  j. niemiecki  

6         geografia  wf  j. niemiecki  biologia  

7           j. niemiecki  wf  PDE – j. polski  

8                 


