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 l.godz. Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V KL.VI KL.VII KL.VIII  Kl. IIIa 

gimn. 

Kl.IIIb 

gimn. 

p
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1 ew ew. ew j. angielski  matem. matem. chemia  historia  j. polski  

2        ew wych.fiz. ew matem. j. polski historia chemia matem. j. polski j. angielski 

3 ew ew        ew historia. j. polski wych.fiz. j. polski wf/j.ang chemia matem. 

4 ew ew j.angielski wych.fiz wych.fiz. j. polski j. polski historia matem. religia 

5 wych.fiz zaj. rozw. wych.fiz. j. polski matem. j. angielski religia j. polski edb historia 

6    j. polski historia  wych.fiz. wf/j.ang geografia edb 

7       geografia edb wos wych.fiz. 

w
to

re
k

 

1 ew ew ew przyroda j. angielski j. polski j. polski fizyka - 

 

religia wych.fiz 

2 j.angielski ew ew matem. matem. przyroda wych.fiz. j.ang/wf fizyka j. polski 

3 ew ew ew j. angielski wych.fiz matem. fizyka j. polski matem. religia 

4 ew ew wych.fiz plastyka biologia matem. j. angielski religia j. polski matem. 

5  wych. fiz. ed.plast. muzyka plastyka zaj.  wych. matem. matem. j. angielski biologia 

6    zaj. matem.  wych.fiz. biologia j.ang/wf zaj. artyst. zaj.artyst. 

7      muzyka muzyka biologia wych.fiz wos 

śr
o
d

a
 

1 ew ew religia j. polski informatyka matem. j. angielski historia  j. polski j.francuski 

2 ew ew ew informatyka j. polski religia j. polski religia historia j. angielski 

3 ew religia ew wych.fiz. wych.fiz. j. polski historia inf/j.fr. j. angielski matem. 

4 wych.fiz j.angielski ew zaj. z  wych. religia j. polski religia j.fr/inf matem. historia 

5 zaj. komp.  wych.fiz. religia j. angielski historia j.francuski matem. religia wych.fiz 

6     geografia j. angielski zaj. z wych. wos wych.fiz. informatyka 

7     zaj.  z wych. wych.fiz. wych.fiz wych.fiz. informatyka geografia 

cz
w

a
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ek
 

1 religia ew zaj.komp. j. polski wych.fiz. religia matematyka matem.  plastyka chemia 

2 ew ew religia j. angielski technika plastyka plastyka chemia matem. wych.fiz 

3 ew ew ew matem. matem. j.polski chemia j.angielski wych.fiz j. polski 

4 wych.fiz religia j.angielski wych.fiz j. polski zaj. komp. j. polski fizyka j. angielski matem. 

5          technika religia j. angielski biologia j.polski zaj. z  wych. fizyka 

6    religia muzyka zaj. tech. geografia z. z wych. fizyka biologia 

7       informatyka geografia biologia muzyka 

p
ią

te
k

 

1 ew j.angielski ew  matem. matem. matem. wych.fiz. wf/j.fr.  j. polski j. angielski 

2 ew ew ew wych.fiz j. angielski j. polski j. angielski j. polski j. francuski matem. 

3 j.angielski ew ed.tech. przyroda j. polski wych.fiz. matem. j.fr/wf matem. j.polski 

4 religia ew ed.muz. j. polski historia przyroda fizyka j.polski wych.fiz. plastyka 

5     wych. fiz.    przyroda j.francuski wos muzyka    z. z wych 

6       historia OSPR-2g   

 


