
 
PLAN LEKCJI KLAS VII-VIII 

 

oprac. ESz 06.09.2021 

  KLASA VII a KLASA VII b KLASA VII c  KLASA VIII a KLASA VIII b 

P
O
N
IE
D
Z
IA
Ł
E
K

 

1. j. niemiecki matematyka  j. polski matematyka  j. angielski  
2. geografia j. niemiecki j. polski j. angielski matematyka 
3. j. polski fizyka matematyka j. polski j. niemiecki 
4. matematyka j. angielski j. niemiecki wos j. polski 
5. j. angielski spr. 

j. niemiecki spr. 
j. polski    historia  fizyka informatyka 

6. w-f informatyka  muzyka geografia j. angielski spr. 
j. niemiecki spr. 

7. j. angielski chemia informatyka w-f w-f 
 8.   chemia   
 

W
T

O
R

E
K

 

1. historia fizyka j. angielski j. polski j. niemiecki 
2. matematyka j. niemiecki j. polski j. polski   matematyka  
3. j. niemiecki  biologia matematyka j. angielski geografia 
4. geografia matematyka    j. niemiecki matematyka historia  
5. w-f j. polski  geografia historia j. angielski spr. 

j. niemiecki spr. 
6. j. polski plastyka w-f j. niemiecki j. polski 
7. godz. wych. w-f plastyka wos matematyka               

przygotowanie do egz. 
ósmoklasisty 

     j. polski               
przygotowanie do egz. 

ósmoklasisty 

 

 

Ś
R
O
D
A

 

1. matematyka geografia matematyka j. angielski spr. 
j. niemiecki spr. 

wos 

2. biologia matematyka j. angielski j. angielski fizyka 
3. j. polski historia fizyka matematyka j. angielski  
4. j. angielski godz. wych. j. polski j. niemiecki j. polski  

 
5. j. niemiecki muzyka j. angielski  spr. 

j. niemiecki spr. 
j. polski matematyka  

6. fizyka j. polski biologia  religia/etyka religia/etyka  
7. religia/etyka j. polski godz. wych. matematyka               

przygotowanie do egz. 
ósmoklasisty 

godz. wych. 
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1. plastyka j. polski j. niemiecki informatyka chemia 
2. matematyka j. angielski    biologia fizyka j. angielski 
3. j. angielski matematyka matematyka  

 
historia fizyka 

4. biologia  j. niemiecki  j. polski godz. wych. matematyka 
5. j. polski w-f j. angielski matematyka  j. polski 
6. j. angielski spr.  

j. niemiecki spr. 
religia/ etyka 

. 
 

chemia j. polski biologia 

7. informatyka j. angielski spr. 
j. niemiecki spr 

w-f chemia j. niemiecki 

 8. chemia    j. polski               
przygotowanie do egz. 

ósmoklasisty 
 

P
IĄ
T
E
K

 

I 

Ą
T
E
K

 

1. matematyka j. polski matematyka chemia wos 
2. j. polski historia fizyka matematyka j. polski 
3. j. polski geografia j. angielski spr. 

j. niemiecki spr. 
j. niemiecki j. polski 

4. fizyka matematyka historia biologia matematyka  
5. muzyka biologia geografia j. polski   historia 
6. historia j. angielski j. polski j. angielski spr. 

j. niemiecki spr. 
chemia       

7. chemia j. angielski spr. 
j. niemiecki spr. 

religia/etyka w-f w-f 

 8.  chemia    


