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1. historia          (JP) 
 

religia/etyka 
 

j. n. konw (AL)(SK) j. polski 
 

1. 

2. matematyka historia         (JP) biologia  geografia 2. 

3. j. polski matematyka geografia biologia          (GŁ) 3. 

4. muzyka 
j. n. konw  (AL)(SK) 

j. polski 
 

matematyka 
 

j. angielski      (AS) 
j. angielski      (TS) 

4. 

5. informatyka 
 

j. angielski      (AS) 
j. angielski     (AM) 

historia 
 

matematyka 
 

5. 

      

6. religia/etyka 
 

geografia 
 

j. polski 
 

j.n. konw (AL)(AM) 
plastyka 

6. 

7. geografia 
 

j.n. konw (AL)(SK) 

plastyka 

j. polski 
 

chemia 
 

7. 

8. ● FIZYKA/CHEMIA pomoc/przyg.  do konk.//J. ANGIELSKI przyg. do egz. A 2// J. NIEMIECKI przyg.  do 

egz. A 2/pomoc// KÓŁKO DZIENNIKARSKIE//KÓŁKO INFORMATYCZNE//SKS-cheerleaders// 

zaj. świetlicowe 

8. 

9. ● FIZYKA/CHEMIA pomoc/przyg.  do konk.// J. ANGIELSKI pomoc w nauce //J. ANGIELSKI przyg.  do 
egz. B 2 //KÓŁKO INFORMATYCZNE//KÓŁKO TEATRALNE// SKS-piłka nożna do 16.30//SKS-
siatkówka//zaj. świetlicowe 

9. 
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1. j. niemiecki    (OL) 
j. niemiecki  (IDS) 

j.  polski 
   

chemia matematyka 1. 

2. j.  polski 
 

j. niemiecki     (OL) 
j. niemiecki   (IDS) 

chemia matematyka                                    2. 

3. j. angielski      (AS) 
j. angielski     (AM) 
 

j. niemiecki     (OL) 
j. niemiecki   (IDS) 
 

matematyka j. polski 
 

3. 

4. matematyka 
 

geografia 
 

wf/wf   (PK)(JS) 
 

j. angielski      (AS) 
j. angielski      (TS) 

4. 

5. biologia 
 

j. angielski      (AS) 
j. angielski     (AM) 

historia wf/wf  (KP)(MF)                  5. 

      

6. godz. wych. 
 

wf/wf  (KP)(JS) 

 
biologia wos 6. 

7. 

wf/wf  (KP)(PK) 
matematyka 
 wos biologia 

7. 

8. ● J. ANGIELSKI przyg. do egz. B 1// BIOLOGIA pomoc/przyg. do konk.// SKS-lekkoatletyka// 
zaj. świetlicowe 

8. 

9. ● BIOLOGIA   pomoc/przyg. do konk. (GŁ)//BIOLOGIA   pomoc/przyg. do konk. (JC) //SKS-
lekkoatletyka//SKS-koszykówka//zaj. świetlicowe 

9. 
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1. matematyka historia informatyka religia/etyka 1. 

2. historia matematyka religia/etyka informatyka 2. 
3. j. polski informatyka 

 
j. angielski     (AS) 
j. angielski     (TS) 

matematyka 3. 

4. j. angielski      (AS) 
j. angielski    (AM) 

fizyka matematyka j. polski 4. 

5. j. angielski      (AS) 
j. angielski     (AM) 

chemia j. niemiecki     (OL) 
j. niemiecki     (SK) 

j. polski 5. 

      

6. chemia biologia j. polski j. niemiecki     (OL) 6. 



j. niemiecki     (SK) 
j. niemiecki       (AL) 

7. chemia j. polski geografia j. niemiecki     (OL) 
j. niemiecki     (SK) 
j. niemiecki       (AL) 

7. 

8. ● J. ANGIELSKI przyg.  do  egz . B 2//J. ANGIELSKI przyg. do egz. B 1//J. HISZPAŃSKI// zaj.  świetlicowe 8. 

9. ● J. NIEMIECKI przyg.  do egz. B 2//J. ANGIELSKI pomoc w nauce//J. NIEMIECKI pomoc w nauce// 
J. FRANCUSKI// zaj. świetlicowe 
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1. j. polski godz. wych j. niemiecki     (OL) 
j. niemiecki     (SK) 

fizyka 1. 

2. j. polski chemia j. niemiecki     (OL) 
j. niemiecki     (SK) 

religia/etyka 2. 

3. matematyka j. angielski      (AS) 
j. angielski     (AM) 

godz. wych. 
 

j. niemiecki     (OL) 
j. niemiecki     (SK) 
j. niemiecki     (AL) 

3. 

4. j. a. konw (AS)(AM) 
plastyka 

religia/etyka j. polski   matematyka 4. 

5. fizyka matematyka j. polski j. a. konw.     (AS)(AM) 5. 
      

6. fizyka j. polski matematyka wf/wf  (KP)(MF)   
 

6. 

7. wf/wf  (PK)(KP) biologia 
 

j.a.  konw.  (AM)(AS) 

muzyka 
j. polski 7. 

8. ●J.NIEMIECKI przyg.doegz.A1// KÓŁKODZIENNIKARSKIE//MATEMATYKA  pomoc//KÓŁKO 
MUZYCZNE//SKS-lekkoatletyka//zaj. świetlicowe 

8. 

9. ●GEOGRAFIA pomoc/przyg.  do konk.// KÓŁKO MUZYCZNE//SKS-lekkoatletyka//zaj. świetlicowe 9. 
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1. biologia muzyka j. polski j. angielski      (AS) 
j. angielski     (TS) 

1. 

2. religia/etyka wf/wf      (JS)(KP) 
 

matematyka j. polski 2. 

3. matematyka j. a. konw          (AS) 
 

religia/etyka godz. wych. 3. 

4. j. polski matematyka fizyka geografia 4. 

5. geografia j. niemiecki     (OL) 
j. niemiecki     (IDS) 

j. angielski     (AS) 
j. angielski     (TS) 

chemia 5. 

      

6. j. niemiecki     (OL) 
j. niemiecki     (IDS) 
 

fizyka j. angielski     (AS) 
j. angielski     (TS) 

historia 6. 

7. j. niemiecki     (OL) 
j. niemiecki     (IDS) 

chemia wf/wf     (PK)(JS) 
 

historia 7. 

8. ●  J. ANGIELSKI pomoc w nauce//J.  ANGIELSKI przyg. do egz. B 2 // SKS-zapasy//SKS-siatkówka//      
SKS-koszykówka//SKS-zumba//zaj. świetlicowe 

8. 

9. ●  J. ROSYJSKI//INFORMATYKA/ROBOTYKA//SKS-gim.  korekcyjna//SKS-koszykówka// 
SKS  -lekkoatletyka//zaj. świetlicowe 
 

9. 

 


