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 Nr 4 A 4 B 5 6 A 6 B 7 A 7 B 8 

P
o

n
ie

d
zi

ał
ek

 

0           z. wyr. – j. pol. 56 z. wyr. – j. pol. 56 PDE – j. polski 53 

1 j. polski 42 religia 43 matematyka 16 biologia 54 j. polski 56 matematyka 51 plastyka 55 j. polski 53 

2 przyroda 54 j. polski 42 geografia 16 matematyka 43 matematyka 55 j. polski 56 informatyka 39 j. polski 53 

3 wf - matematyka 54 j. ang. A / infor. B 38/39 j. polski 42 matematyka 55 j. polski 56 geografia 16 j. angielski 53 

4 matematyka 16 przyroda 54 wf - j. polski 42 j. angielski 43 j. angielski 55 j. polski 56 matematyka 53 

5 religia 51 j. angielski 55 j. polski 42 j. angielski 43 wf - biologia 54 matematyka 56 wf - 

6 j. angielski 43 wf - j. angielski B 55 z. wyr. – mat. 54   geografia 16 wf - biologia 53 

7     z. wyr. j. ang. 55     wf - j. angielski 55 wdżwr 21 

8                 

W
to

re
k 

0     z. wyr. – mat. 16         PDE – matematyka 53 

1 j. polski 42 technika 41 matematyka 16 godz. wych. 54 j. polski 56 plastyka 55 matematyka 51 j. polski 53 

2 j. polski 42 godz. wych. 41 j. polski 55 plastyka 43 matematyka 16 fizyka 51 biologia 54 godz. wych. 53 

3 informatyka 39 j. polski 42 j. polski 55 matematyka 43 biologia 54 matematyka 51 historia 41 fizyka 53 

4 matematyka 16 j. polski 42 historia 41 religia 54 historia 41 chemia 55 fizyka 56 matematyka 53 

5 historia 16 matematyka 43 religia 55 j. polski 42 wf - historia 41 godz. wych. 56 chemia 53 

6  21 wf - j. angielski B 55 wf - j. angielski 43 j. polski 56 religia 54 wos 53 

7       z. wyr. – j. ang. 55 z. wyr. – j. ang. 55 wf - wf - religia 53 

8                 

Śr
o

d
a 

0     z. wyr. – j. pol. 56   z. wyr. – mat. 16 z. wyr. – mat.  wdżwr 21 z. wyr. – mat. (co 2 t.) 53 

1 matematyka 16 j. polski 56 matematyka 55 matematyka 54 technika 43 j. angielski 51 j. polski 42 j. polski 53 

2 wf - matematyka 43 technika 55 historia 41 matematyka 16 matematyka 51 j. polski 42 wf - 

3 plastyka 16 przyroda 54 godz. wych. 55 j. angielski 51 j. polski 42 wf - matematyka 56 geografia 53 

4 j. polski 51 wf - plastyka 55 wf - j. polski 42 biologia 54 j. angielski 56 matematyka 53 

5 j. angielski 41 j. angielski 54 wf - j. polski 42 religia 43 j. polski 56 chemia 55 historia 53 

6    21 j. angielski A 55 z. wyr. j. pol. 42 z. wyr. j. pol. 42 religia 51 wf - j. angielski 53 

7           doradztwo zawodowe 51 religia 56 kółko – j. ang. 53 

8                 

C
zw

ar
te

k 

0           wdżwr 21 kółko – j. ang. 43 kółko – j. pol. 53 

1 wf - muzyka 42 historia 41 j. angielski 55 matematyka 16 j. niemiecki 51 biologia 54 matematyka 53 

2 matematyka 16 matematyka 42 matematyka 55 wf - godz. wych. 54 historia 41 j. niemiecki 56 chemia 53 

3 przyroda 54 plastyka 56 j. polski 42 matematyka 55 muzyka 43 matematyka 51 historia 41 j. niemiecki 53 

4 godz. wych. 16 informatyka 39 muzyka 51 j. polski 42 wf - chemia 55 j. polski 56 j. polski 53 

5 technika 55 j. polski 42 wf - geografia 16 religia 43 j. polski 56 matematyka 54 wos 53 

6   z. wyr. – mat. 42   informatyka 39 historia 41 j. angielski 55 geografia 16 wf - 

7           godz. wych. 51 informatyka - kółko 39 religia 53 

8           kółko – j. ang. 55     

P
ią

te
k 

0 z. wyr. – j. pol. 56 z. wyr. – j. pol. 56 wdżwr 21     kółko – j. pol. 42 kółko – j.pol./z.wyr.– mat. 56/55 PDE – j. angielski 53 

1 muzyka 51 matematyka 41 j. polski 42 technika 54 geografia 16 informatyka 39 chemia 55 wf - 

2 matematyka 16 wf - biologia 54 matematyka 55 j. angielski 43 muzyka 51 j. polski 42 informatyka 53 

3 religia 51 j. angielski 43 wf - muzyka 54 j. polski 42 geografia 16 fizyka 56 j. angielski 53 

4 j. angielski 43 religia 41 religia 55 wf - informatyka 39 wf - muzyka 56 fizyka 53 

5 j. polski 42 historia 41 infor. A / j. ang. B 39/38 religia 54 wf - fizyka 51 j. angielski 55 j. niemiecki 53 

6 wf -   j. angielski A 55 historia 41 plastyka 43 religia 51 j. niemiecki 56 edb 53 

7           j. niemiecki 51 wf - historia 53 

8               z. wyr. – j. pol. (co 2 t.) 53 


