
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  IV  V  VI  VII A VII B VIII A  VIII B 0 
P

o
n

ie
dz

ia
łe

k 

1. wych.fiz. geografia j.polski matemat matemat j.niemiecki geografia  
2. j.niemiecki matemat j.niemiecki j.polski geografia wych.fiz. matemat  
3. matemat plastyka geografia wych.fiz. j.polski matemat j.polski  
4. historia j.niemecki matemat geografia historia biologia j.niemiecki  
5. j.polski j.polski religia informat godz.wych chemia wych.fiz.  
6. zkk zkk historia j.niemiecki zdw św j.polski fizyka  
7. log log zdw wdż św chemia j.polski edb  
8. św św log k św religia edb zkk  

 

W
to

re
k 

1. j.polski j.polski wych.fiz. fizyka j.niemiecki informat j.niemiecki  
2. j.polski matemat technika chemia wych.fiz. j.niemiecki j.polski  
3. matemat wych.fiz. j.niemiecki matemat fizyka j.polski j.polski  
4. j.niemiecki historia biologia j.niemiecki matemat fizyka wych.fiz.  
5. wych.fiz. godz.wych godz.wych j.angielski geografia zdw św historia  
6. religia zdw św j.polski biologia j.polski wych.fiz. j.angielski  
7. koło religia k św j.polski j.angielski zkk św zdw św  
8.   k zkk zdw św zdw św j.angielski religia  

 

Ś
ro

d
a

 

1. przyroda biologia j.polski j.niemiecki matemat religia wych.fiz.  
2. matemat technika wych.fiz. j.polski biologia j.niemiecki j.polski religia 
3. religia wych.fiz. matemat fizyka j.polski matemat j.niemiecki j.niemiecki 
4. plastyka j.niemiecki historia chemia wych.fiz. geografia matemat  
5. wych.fiz.  j.niemiecki matemat plastyka historia chemia  
6.   wdż św godz.wych j.niemiecki wych.fiz. wos  
7.    wych.fiz. religia wos k św  
8.    religia historia log log  

 

C
zw

a
rt

ek
 

1. wych.fiz. j.polski matemat matemat fizyka j.polski historia  
2. j.polski j.polski informat wych.fiz. j.polski chemia matemat  
3. j.niemiecki matemat religia j.polski j.niemiecki matemat fizyka  
4. przyroda informat plastyka geografia chemia historia biologia  
5. zdw św religia wych.fiz biologia informat wos j.polski  
6. informat wych.fiz j.polski historia biologia godz.wych wos  
7.    zdw  wych.fiz. zdw  zdw   
8.     wdż   wych.fiz.  

 

P
ią

te
k 

1. muzyka wych.fiz. j.polski j.angielski matemat matemat chemia  
2. j.polski j.polski matemat muzyka wych.fiz. fizyka j.angielski  
3. matemat historia wych.fiz. plastyka j.angielski wych.fiz. matemat  
4. technika matemat muzyka wych.fiz. j.polski j.angielski informat  
5. godz.wych j.niemiecki VB log j.polski muzyka religia DZ  
6. wdż św muzyka VB log historia k św j.polski DZ  
7.    religia zkk DZ godz.wych  
8.    zkk  DZ religia  



  I II B II A III św - sale św - sale św - sale Ppp 
P

o
n

ie
dz

ia
łe

k 

1.   j.niemiecki      
2.         
3.    j.niemiecki    MB in 
4.  j.niemiecki  religia     
5.   św       
6.  religia  św      
7.         
8.         

 

W
to

re
k 

1.         
2.         
3. j.niemiecki       MB in 
4.   religia      
5. religia        
6. zdw św koło św       
7.         
8.         

 

Ś
ro

d
a

 

1.    B św     
2.    B św     
3.    św św     
4.         
5. religia  zdw      
6. j.niemiecki  św zdw św     
7.   log      
8.         

 

C
zw

a
rt

ek
 

1.    religia     
2.    j.niemiecki     
3.         
4.  j.niemiecki religia      
5.  zdw      MB log 
6.  św j.niemiecki      
7.         
8.         

 

P
ią

te
k 

1.         
2.         
3.         
4. koło św religia koło św      
5. log gk log MB zkk  koło     
6. zkk zkk zkk gk św     
7.         
8.         

 

 


