
Oznaczenia kolorów 

lekcja online, lekcja online raz na dwa tygodnie 

Klasa 4a (wych. Renata Piotrowska) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 historia  j. angielski religia matematyka j. angielski 

 j. angielski  religia język polski język polski matematyka 

 matematyka  język polski technika przyroda przyroda 

 wych. fizyczne  matematyka muzyka wych. fizyczne plastyka 

 język polski  informatyka kółko inf. godz. wych. język polski 

 w.d.ż.  wych. fizyczne    wych. fizyczne 

         

          

  

Klasa 4b (wych. Mirosław Potok) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 wych. fizyczne  muzyka j. angielski j. angielski informatyka 

 historia  język polski technika matematyka plastyka 

 j. angielski  religia język polski język polski religia 

 język polski  przyroda matematyka przyroda wych. fizyczne 

 godz. wych.  wych. fizyczne kółko inf. wych. fizyczne matematyka 

   matematyka     język polski 

        

          

  

Klasa 5a (wych. Elżbieta Hudzik) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 religia  język polski godz. wych. muzyka język polski 

 język polski  wych. fizyczne wych. fizyczne historia historia 

 j. angielski  geografia matematyka język polski plastyka 

 biologia  j. angielski religia matematyka matematyka 

 technika  matematyka język polski informatyka wych. fizyczne 

   w.d.ż.   wych. fizyczne zaj. dodatkowe  

      j. angielski   

          



  

Klasa 6a (wych. Jadwiga Gryga) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 wych. fizyczne  j. angielski historia matematyka j. angielski 

 matematyka  język polski język polski język polski religia 

 historia  matematyka plastyka wych. fizyczne język polski 

 język polski  w.d.ż. religia j. angielski wych. fizyczne 

 biologia  wych. fizyczne matematyka informatyka muzyka 

 godz. wych.   geografia technika   

 zaj. dodatkowe         

          

  

Klasa 6b (wych. Anna Potok) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 godz. wych.  historia technika geografia język polski 

 matematyka  muzyka plastyka biologia matematyka 

 język polski  język polski język polski język polski j. angielski 

 j. angielski  j. angielski wych. fizyczne religia informatyka 

 wych. fizyczne  matematyka matematyka historia   

 wych. fizyczne   religia wych. fizyczne   

          

          

  

Klasa 7a (wych. Renata Liszka) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 biologia  chemia język polski  godz. wych.  ---/w.f. 

 w.f. / w.f.  geografia muzyka  j. angielski  inf./w.f. 

 geografia  historia matematyka  plastyka  matematyka 

 język polski  fizyka biologia  j. polski  j. polski 

 historia  język polski j. niemiecki  matematyka  j. angielski 

 j. niemiecki  religia w.f./w.f.  chemia  w.f. / inf. 

 j. angielski  matematyka religia  fizyka  w.f./wdż 

         dor. zaw./--- 

  



Klasa 7b (wych. Waldemar Piotrowski) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 j. niemiecki  geografia  język polski  j. angielski  dor. zaw./w.f. 

 w.f. / w.f.  biologia  j. niemiecki  geografia  inf./w.f. 

 matematyka  chemia  historia  chemia  język polski 

 godz. wych.  język polski  plastyka  fizyka  j. angielski 

 język polski  fizyka  biologia  religia  matematyka 

 historia  matematyka  w.f./w.f.  j. polski  w.f./inf. 

 muzyka  religia  j. angielski  matematyka  w.f./wdż 

          

  

Klasa 7c (wych. Sylwia Żelazny) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 matematyka  fizyka  historia  język. polski   biologia 

 geografia  godz. wych.  geografia  plastyka  historia 

 j. niemiecki  język polski  język polski  fizyka  j. angielski 

 j. angielski  matematyka  j. niemiecki  muzyka  język polski 

 język polski  religia  wych. fiz.  chemia  wych. fiz. 

 informatyka  chemia  matematyka  j. angielski  religia 

 wych. fizyczne    biologia  wych. fiz.  matematyka 

          

  

  

Klasa 8a (wych. Grzegorz Koperniak) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 matematyka  język polski  matematyka  wdż/w.f.  historia 

 język polski  fizyka  chemia  w.f./inf.  j. angielski 

 biologia  geografia  j. niemiecki  wiedza o społ.  inf./w.f. 

 chemia  religia  język polski  edb  godz. wych. 

 j. niemiecki  historia  wiedza o społ.  fizyka  religia 

 j. angielski  w.f. chł./d.zaw.  j. angielski  matematyka  matematyka 

   w.f. chł/---  w.f./---  język polski  język polski 

     w.f./---    w.f./--- 

  



Klasa 8b (wych. Violetta Drzymała) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

język polski  geografia  j. niemiecki  wdż/w.f.   religia  

biologia  j. angielski  język polski  w.f./inf.  chemia 

j. angielski  fizyka  chemia  j. angielski  inf./w.f. 

j. niemiecki  matematyka  matematyka  język polski  język polski 

matematyka  język polski  religia  wos  edb 

godz. wych.  w.f. chł/d.zaw.  historia  fizyka  historia 

wiedza o społ.  w.f. chł./---  w.f./---    matematyka 

zaj. dodatkowe    w.f./---    w.f./--- 

  

 


