
PLAN LEKCJI 

 Lp. od-do 1 2 3 4 5A 5B 6 7 8A 8B 
p
o
n
ie
d
zi
ał
e
k 

1 800-845 religia WF ed. wczesnoszk. język polski biologia język angielski technika chemia język niemiecki Mwp 

2 850-935 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. przyroda matematyka język polski język angielski religia matematyka język polski 

3 945-1030 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. WF religia język polski matematyka WF matematyka chemia język niemiecki 

4 1040-1125 ed. wczesnoszk. religia język obcy matematyka muzyka awp język polski WF język polski chemia 

5 1140-1225    historia WF WF religia język angielski Mwp wos 

6 1230-1315    wych.rodz. WF WF plastyka język polski wos zaj. wych 

7 1320-1405         wos WF 

8 1410-1455         WF wos 

w
to

re
k 

0 750-755          dor. zaw. 

1 800-845 WF ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. matematyka język angielski matematyka język polski biologia język polski religia 

2 850-935 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. WF język polski zaj. wych. biologia historia matematyka religia język angielski 

3 945-1030 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. technika religia WF biologia zaj. wych. język angielski matematyka 

4 1040-1125 ed. wczesnoszk. rusz głową ed. wczesnoszk. zaj. wych. język polski język angielski matematyka język niemiecki historia biologia 

5 1140-1225   rusz głową język angielski WF język polski geografia język polski matematyka język niemiecki 

6 1230-1315     geografia   plastyka WF historia 

7 1320-1405        WF zaj.wych. wych. rodz. 

8 1410-1455        WF   

śr
o
d
a 

0 750-755        dor. zaw.   

1 800-845 religia zaj. komp. ed. wczesnoszk. matematyka język polski WF historia chemia biologia fizyka 

2 850-935 język obcy WF ed. wczesnoszk. język polski historia religia matematyka biologia fizyka chemia 

3 945-1030 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. przyroda matematyka język polski religia fizyka język polski matematyka 

4 1040-1125 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. religia informatyka WF historia język polski matematyka chemia język polski 

5 1140-1225 ed. wczesnoszk. religia rusz głową muzyka język angielski technika WF historia matematyka język polski 

6 1230-1315       informatyka język polski ed. dla bezp. WF 

7 1320-1405        język angielski WF ed. dla bezp. 

8 1410-1455         WF  

cz
w

ar
te

k 

0 750-755         wych. rodz.  

1 800-845 ed. wczesnoszk. WF religia język polski historia muzyka matematyka informatyka język niemiecki język angielski 

2 850-935 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. język obcy matematyka matematyka język polski język angielski religia język polski język polski 

3 945-1030 ed. informat. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. język angielski język polski geografia WF język polski religia matematyka 

4 1040-1125 język obcy ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. WF język angielski matematyka język polski matematyka historia geografia 

5 1140-1225 WF język angielski ed. wczesnoszk. WF plastyka informatyka zaj.wych. geografia język angielski historia 

6 1230-1315     informatyka zaj. wych. muzyka język angielski geografia WF 

7 1320-1405        muzyka  WF 

8 1410-1455        WF   

p
ią
te
k 

0 750-755         dor. zaw.  

1 800-845 WF ed. wczesnoszk. ed. informat. religia język angielski historia język polski fizyka matematyka język polski 

2 850-935 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. WF język polski religia matematyka matematyka historia fizyka język angielski 

3 945-1030 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. WF język polski język angielski MVI język polski informatyka fizyka 

4 1040-1125 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. WF matematyka religia język angielski język niemiecki język polski matematyka 

5 1140-1225  język angielski ed. wczesnoszk. plastyka technika język polski WF SzL język angielski religia 

6 1230-1315    język angielski  plastyka  geografia WF informatyka 
 


