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godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek piątek 
8:00 – 8:30 matematyka przyroda j.polski matematyka  
8:40-9:10 mniejszość informatyka przyroda j.polski  
9:20 – 9:50 historia j.angielski l.wychowawcza j.polski wyr j.polski 
10:00-10:30 j.polski j.angielski mniejszość mniejszość  
10:40- 11:10 j.angielski j.polski religia religia matematyka 
11:20-11:50  Wyr. matematyka matematyka  matematyka 
12:00 – 12:30     muzyka 
12:45 – 13:15      
Poprzez Librus  wf technika  Plastyka, wf 

godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek piątek 
8:00 – 8:30 koło j.polski j.angielski  j.polski historia 
8:40-9:10 wyr.j.polski matematyka   j.angielski 
9:20 – 9:50  matematyka j.polski biologia j.angielski 
10:00-10:30 mniejszość j.polski l.wychowawcza informatyka  
10:40- 11:10 historia religia historia i kultura… matematyka  
11:20-11:50 j.polski j.polski geografia religia  
12:00 – 12:30 matematyka mniejszość mniejszość muzyka  
12:45 – 13:15   matematyka wyr. matematyka  
Poprzez Librus wf wf wf  Wf, technika, plastyka 



kl.VI 

 

godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek piątek 
8:00 – 8:30   historia i kultura…  matematyka 
8:40-9:10 matematyka historia religia  matematyka 
9:20 – 9:50 j.polski informatyka l.wychowawcza wyr matematyka j.polski 
10:00-10:30 geografia  matematyka  j.angielski 
10:40- 11:10 mniejszość matematyka j.polski biologia  
11:20-11:50 j.angielski j.angielski j.polski   
12:00 – 12:30 historia j.polski  mniejszość  
12:45 – 13:15 koło przyr/wyr polski mniejszość  muzyka  
Poprzez Librus wf wf  wf religia  Wf, technika, plastyka 

 

Kl.VII 

godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek piątek 
8:00 – 8:30 koło biologia fizyka  historia doradztwo 
8:40-9:10 j.niemiecki Bartek biologia j.niemiecki Bartek fizyka  
9:20 – 9:50 j.niemiecki Buhl j.polski l.wychowawcza   
10:00-10:30 j.angielski matematyka geografia matematyka j.polski 
10:40- 11:10 chemia j.angielski chemia j.polski j.polski 
11:20-11:50 biologia informatyka j.polski matematyka j.angielski 
12:00 – 12:30 geografia doradztwo matematyka religia historia 
12:45 – 13:15 matematyka  j.niemiecki Buhl wyr  matematyka muzyka 
Poprzez Librus  wf wf ,religia  Wf, doradztwo, 

plastyka 
 

 

 

 

 



 

Kl. VIII 

godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek piątek 
8:00 – 8:30 j.angielski religia koło j. polski fizyka  
8:40-9:10 chemia fizyka l. wych. matematyka  
9:20 – 9:50 matematyka WOS historia j. polski matematyka 
10:00-10:30 historia informatyka biologia chemia matematyka 
10:40- 11:10 j.polski j. polski matematyka j.niemiecki edb 
11:20-11:50 geografia j. polski religia  j. polski 
12:00 – 12:30 j.niemiecki j. angielski wos  j.angielski 
12:45 – 13:15     j.angielski 
Poprzez Librus  wf, doradztwo, religia  wf wf 

 


