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   0 I II III IV V VI VIIA VIIB VIII 
0 7.45-8.30                 z. wyrów. j. pol.   
1 8.30-9.15 religia e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. j.polski j.angielski geografia j.polski j.angielski wos 
2 9.20- 10.05 e.przedszkol. religia e.wczesno. e.wczesno. historia plastyka wych.fiz. chemia j.polski j.ang/j. niem 
3 10.10-10.55 e.przedszkol. e.wczesno. religia e.wczesno. wych.fiz. j.polski j.angielski j.niemiecki j.polski biologia 
4 11.05-11.50 e.przedszkol. e.wczesno. e.wczesno. religia j.angielski wych.fiz. biologia historia j.niemiecki j.polski 
5 12.05-12.50 e.przedszkol.       wdż I matematyka historia wych.fiz. biologia j.niem/j. ang 
6 12.55-13.40 e.przedszkol.         wspj.a/wdżII wdż I j.angielski matematyka chemia 
7 13.45-14.30             wsp. j.ang  dor. II/wdż I w-;dor.I/wdżII historia 
8 14.35-15.20               wsp. - j. pol. wsp. - j. pol.   
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1 8.30-9.15 e.przedszkol. e.wczesno. e.wczesno. j. angielski j.polski religia z.rozw. j.ang matematyka geografia j.polski 
2 9.20- 10.05 e.przedszkol. e.wczesno. j.angielski e.wczesno. religia j.angielski plastyka biologia j.polski matematyka 
3 10.10-10.55 e.przedszkol. j.angielski e.wczesno. e.wczesno. j.angielski matematyka j.polski fizyka chemia religia 
4 11.05-11.50 j. angielski e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. matematyka biologia religia j.polski plastyka fizyka 
5 12.05-12.50 e.przedszkol. e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. z.rozw. j.ang j.polski matematyka chemia fizyka j.polski 
6 12.55-13.40         wsp. j.ang godz.wych j.polski z.rozw.-j. pol. biologia wych.fiz. 
7 13.45-14.30           wsp. - mat wsp. - mat godz.wych z.rozw.-j. pol. wych.fiz. 
8 14.35-15.20                    

Śr
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1 8.00-8.45 e.przedszkol. religia e.wczesno. e.wczesno. wych.fiz. technika j.polski historia matematyka j.ang/j. niem 
2 8.55-9.40 e.przedszkol. e.wczesno. religia e.wczesno. matematyka j.polski j.angielski matematyka j.angielski wos 
3 9.45-10.30 j. angielski e.wczesno. e.wczesno. religia przyroda matematyka historia j.angielski wych.fiz. matematyka 
4 10.45-11.30 religia e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. j.polski historia matematyka informatyka fizyka j.niem/j. ang 
5 11.35-12.20 e.przedszkol. zaj.rozw. zaj.rozw. zaj.rozw. godz.wych informatyka wych.fiz. religia j.niemiecki godz.wych 
6 12.30-13.15 e.przedszkol.       informatyka wych.fiz. muzyka j.niemiecki religia historia 
7 13.20-14.05         wsp. - j. pol.   wych.fiz. godz.wych religia 
8 14.10-14.55               wych.fiz. wsp. j.ang   

C
zw

ar
te

k 

1 8.00-8.45 e.przedszkol. j.angielski e.wczesno. e.wczesno. technika historia godz.wych religia chemia w-.p.dor.I/wdżII 
2 8.55-9.40 e.przedszkol. e.wczesno. j.angielski e.wczesno. j.polski religia matematyka geografia historia matematyka 
3 9.45-10.30 e.przedszkol. e.wczesno. e.wczesno. j. angielski religia wych.fiz. j.polski matematyka matematyka j.polski 
4 10.45-11.30 e.przedszkol. e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. matematyka j.polski wych.fiz. j.polski religia chemia 
5 11.35-12.20 e.przedszkol. e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. plastyka geografia religia j.angielski j.polski wych.fiz. 
6 12.30-13.15 e.przedszkol.       wych.fiz. wsp. - j. pol. wsp. - j. pol. biologia j.angielski edb 
7 13.20-14.05               plastyka wych.fiz. wych.fiz. 
8 14.10-14.55               wsp. j.ang wych.fiz. wsp. j.ang 

P
ią

te
k

 

1 8.00-8.45 e.przedszkol. e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. j.polski matematyka technika j.polski historia inf. / j. ang. 
2 8.55-9.40 e.przedszkol. e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. matematyka j.angielski j.polski j.polski informatyka matematyka 
3 9.45-10.30 e.przedszkol. e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. wych.fiz. j.polski matematyka fizyka j.polski j. ang. / inf. 
4 10.45-11.30 e.przedszkol. e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. przyroda wych.fiz. j.angielski muzyka geografia j.polski 
5 11.35-12.20 e.przedszkol.       j.angielski muzyka wych.fiz. matematyka matematyka geografia 
6 12.30-13.15         muzyka z.rozw. mat informatyka geografia wych.fiz. fizyka 
7 13.20-14.05         wsp. - mat     wych.fiz. muzyka z.rozw.-matem 
8 14.10-14.55               wsp. - mat   wsp. - mat 

 


