
  
  4 a sala 14 4 b sala 20 5a sala 26 5 b sala 23 6 a sala 22 7a sala 24 7 b sala 16 

7 c sala 28        8ab sala 18 8 c- sala 27 4-6P ( 2 P) sala 19  
8.00 - 8.45   j. polski j. polski historia   religia   j. niemiecki matematyka   biologia   w-f w-f matematyka  

8.55- 9.40   matematyka religia   j. polski   biologia historia   j. polski   w-f sala j. niemiecki 
j. 

angielski/informatyka matematyka j. polski dla obc. 
 

9.50- 10.35   w- f - sala w-f   matematyka   religia matematyka   biologia   j. polski historia 
informatyka/j. 

angielski j. polski j. polski dla obc. 
 

10.50- 11.35   historia przyroda   biologia w-f sala j. polski matematyka j. polski j. polski matematyka j. angielski informatyka/technika  

11.45- 12.30   informatyka 10 matematyka w-f sala j. polski biologia w-f j. angielski matematyka   j. polski WOS przyroda  

12.50- 13.35         matematyka w-f sala j. angielski informatyka 10 w-f sala j. poslki biologia    

13.40- 14.25                 j. angielski        

14.30- 15.15   `                      

                           

8.00 - 8.45   j. polski matematyka   w- f sala historia   informatyka 10 chemia 14 geografia matematyka     religia j. polski  

8.55- 9.40   przyroda    w-f sala matematyka   matematyka j. angielski j. polski chemia 14 religia   j. polski j. polski j. angielski  

9.50- 10.35   j. angielski j. polski   j. angielski j. polski w-f sala historia religia   geografia WOS 
edukacja dla 

bezp. matematyka 
 

10.50- 11.35   plastyka j. angielski historia   technika matematyka matematyka j. polski   chemia 14 religia   j. angielski  w-f  

11.45- 12.30   w- f -sala WDŻ  informatyka 10 j. angielski j. polski geografia matematyka j. polski fizyka chemia 14    

12.50- 13.35   matematyka   j. polski w-f sala   informatyka 10 w-f  j. angielski chemia 14 fizyka    

13.40- 14.25         WDŻ   religia j. angielski w-f sala matematyka WOS    

14.30- 14.25                          

                           

8.00 - 8.45   muzyka technika   matematyka   j. polski   matematyka historia   j. polski 
j. niemiecki/j. 

angielski geografia j. polski dla obc. 
 

8.55- 9.40   religia plastyka j. polski   geografia technika muzyka matematyka w-f sala 
j. angielski/j. 

niemiecki historia matematyka 
 

9.50- 10.35   j. polski j. polski religia w-f sala matematyka j. angielski j. niemiecki informatyka 10 historia   matematyka plastyka  

10.50- 11.35   godz. Wych godz. Wych godz. Wych godz. Wych godz. Wych godz. Wych. godz. Wych godz. Wych godz. Wych. godz. Wych. godz. Wych  

11.45- 12.30   technika j. angielski j. angielski j. polski religia j. polski fizyka matematyka biologia  j. niemiecki j. polski  

12.50 - 13.35   matematyka religia plastyka 
informatyka 

10 j. angielski   fizyka biologia j. niemiecki w-f w-f   
 

13.40- 14.25           w-f   w-f sala plastyka fizyka geografia j. angielski    

14.30- 15.15             plastyka w-f sala          

15.35 - 16.20                          

8.00 - 8.45   j. angielski przyroda j. angielski   muzyka   matematyka matematyka   historia   biologia WOS j. polski j. polski dla obc.  

8.55- 9.40   matematyka muzyka j. polski historia j. angielski   geografia j. angielski religia   chemia 14 j. polski j. polski dla obc.  

9.50- 10.35   j. polski   matematyka muzyka plastyka geografia religia j. polski matematyka   j. polski chemia 14 j. angielski  

10.50- 11.35   w-f w-f sala geografia j. polski plastyka j. angielski religia chemia 14 historia matematyka j. polski   

11.45- 12.30   WDŻ informatyka 10 matematyka j. angielski j. polski j. polski chemia 14 j. polski matematyka religia      

12.50 - 13.35     j. polski w-f sala w-f   chemia 14 geografia muzyka religia informatyka 10    

13.40- 14.25             biologia muzyka   w-f w-f    

14.30- 15.15              w- f - sala            

                           

8.00 - 8.45     matematyka technika   j. angielski   historia j. polski biologia fizyka j. polski j. polski matematyka  

8.55- 9.40   j. polski w-f sala j. polski   religia muzyka historia j. polski geografia   matematyka   matematyka   historia  

9.50- 10.35   przyroda j. polski w-f  matematyka j. polski w-f sala fizyka historia   edukacja dla bezp. j. niemiecki muzyka  

10.50- 11.35   w-f historia religia j. polski w-f sala j. niemiecki matematyka j. polski fizyka historia geografia  

11.45- 12.30   religia j. angielski matematyka   WDZ fizyka j. niemiecki j. angielski w-f w-f j. polski  

12.50 - 13.35   j. angielski           w-f plastyka 
j. niemiecki/j. 

angielski fizyka j. polski 
 

13.40- 14.25                 w-f sala 
j. angielski/j. 

niemiecki WDŻ   
 


