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    klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII klasa IIIG 

Poniedziałek 

1 j. polski j. angielski   matematyka j. polski 

2 j. angielski j. polski j. polski  fizyka 

3 historia j. polski j. angielski matematyka 

4 plastyka zaj.kom1 /św  fizyka historia gdw 

5 matematyka wdżwr plastyka  fizyka j.ang1/wf2 

6 technika matematyka  biologia j.niem2/wf1 

  7 świetlica/w.kl. świetlica/w.kl. świetlica/w.kl.  geografia j. niemiecki edukacja dla bezp. 

                

Wtorek 

1 j. polski  biologia j. polski matematyka wos 

2 j. polski-zaj.wyr. historia j. angielski historia j. polski  chemia 

3 j. angielski j. polski j.polski chemia wos matematyka 

4 matematyka religia   sztuka biologia j. angielski historia 

5 wf przyroda   matematyka chemia historia 

6     matematyka j. niemiecki wos inf2 / św 

  7     zaj.kom2 /św historia wf biologia 



                

Środa 

1 j. polski j. polski matematyka j. niemiecki matematyka 

2 wf matematyka j. polski j. polski matematyka 

3 matematyka j. angielski wf matematyka zaj.artystyczne 

4 przyroda matematyka wf j. angielski j.polski 

5 j. angielski j. polski – zaj.wyr religia chemia wf1/j.niem2 

  6 gdw przyroda geografia historia wf1/j.ang2 

  7 religia historia i społ. j. angielski informatyka wf2/j.ang1 

                

Czwartek 

1 przyroda matematyka j. angielski wf j. polski 

2 j. polski informatyka j. angielski religia wf j. polski 

3 muzyka matematyka religia matematyka 

4 religia j. polski historia i społ. j. niemiecki matematyka inf1/św 

5 informatyka j. polski przyroda j. angielski fizyka j. angielski 

6 wf religia fizyka j. angielski inf3/św 

  7 wdżwr j. angielski wf religia zaj.techniczne 

             

Piątek 

1 historia geografia wf   j. polski   religia 

2 wf   zaj.techniczne j. polski j. polski  religia 

3 j. polski wdżwr j. angielski   muzyka wf j. polski 

4 j. polski j. polski chemia j. angielski wf2/j.niem1 

5 matematyka j. polski biologia gdw wf2/j.niem1 

  6     gdw   geografia  wf1/ j.ang2 

  7     świetlica informatyka edukacja dla bezpiecz. geografia 

                

 


