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Godz. IV A    /209/                                      
Anna Wyroślak                                                                             

IV B    /206/                                  
Krystyna Siramowska                                                                                

V A     /świetlica/                                     
Małgorzata Małecka

VI A    /202/                                        
Agnieszka Żółtowska

VI B   /211/                                            
Aleksandra 
Królikowska

VII A    /306/                                 
Joanna Twardzik

VII B /309/                                                      
Wiesława Janik-Plak

VII C /302/                               
Renata Żarnowska                              

VIII A / 310/                                       
Anna Boguta

VIII B /311/                                      
Marzena Pietraś
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1. 8.15 - 9.00 przyroda technika religia jęz.angielski matematyka religia jęz.polski historia jęz.polski jęz.niemiecki
2. 9.10 - 9.55 historia religia technika jęz.polski jęz.angielski jęz.polski matematyka matematyka biologia jęz.polski
3. 10.05 - 10.50 religia jez.angielski biologia matematyka jez.polski jęz.angielski historia jęz.polski fizyka matematyka
4. 11.00 - 11.45 wych.fizyczne wych.fizyczne jęz.polski religia jęz.polski matematyka jez.angielski fizyka jęz.niemiecki biologia
5. 12.00 - 12.45 matematyka przyroda matematyka biologia plastyka wych.fizyczne wych.fizyczne jęz.niemiecki jez.angielski fizyka
6. 12.55 - 13.40 zaj.kor-kom wych.fizyczne plastyka wych.fizyczne jęz.niemiecki fizyka religia matematyka godz z wych
7. 13.55 - 14.40 wych.fizyczne fizyka jęz.niemiecki wych.fizyczne godz z wych religia
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1. 8.15 - 9.00 jęz.polski muzyka historia wych.fizyczne jęz.polski wych do życia jęz.angielski jez.polski matematyka
2. 9.10 - 9.55 plastyka jęz.polski muzyka jęz.angielski jęz.polski historia matematyka jęz.polski wych.fizyczne wych.fizyczne
3. 10.05 - 10.50 matematyka plastyka historia wych.fizyczne jęz.angielski matematyka geografia wych.fizyczne chemia jez.polski
4. 11.00 - 11.45 jęz.angielski matematyka jęz.polski informatyka religia wych.fizyczne wych.fizyczne geografia historia chemia
5. 12.00 - 12.45 przyroda jęz.angielski wych.fizyczne religia informatyka chemia jęz.polski godz z wych matematyka geografia
6. 12.55 - 13.40 wych.fizyczne wych.fizyczne jęz.angielski godz z wych geografia muzyka chemia jęz.angielski jęz.angielski
7. 13.55 - 14.40 zaj.kor-kom zaj.kor-kom jęz.angielski chemia religia eduk dla bezp informatyka
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1. 8.15 - 9.00 jęz.angielski przyroda historia matematyka geografia jez.polski wych do życia zaj.roz mat fizyka
2. 9.10 - 9.55 matematyka jęz.polski jęz.angielski jęz.polski historia biologia jęz.angielski fizyka goeografia matematyka
3. 10.05 - 10.50 religia jęz.polski jęz.polski jęz.polski godz z wych fizyka biologia geografia matematyka historia
4. 11.00 - 11.45 jęz.polski historia matematyka matematyka religia jęz.polski fizyka biologia jez.polski eduk dla bezp
5. 12.00 - 12.45 jęz.polski matematyka wych.fizyczne geografia wych.fizyczne matematyka plastyka jęz.polski wiedza o społ jęz.polski
6. 12.55 - 13.40 wych do życia PPP matem PPP mat wych.fizyczne wych.fizyczne plastyka religia wiedza o społ
7. 13.55 - 14.40 wych do życia religia matematyka wych.fizyczne wych.fizyczne
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1. 8.15 - 9.00 wych do życia jęz.polski informatyka matematyka zaj.roz uzdol historia matematyka matematyka doradztwo zaw religia
2. 9.10 - 9.55 jęz.polski jez.angielski jęz.angielski historia muzyka chemia jez.polski jęz.angielski jez.polski matematyka
3. 10.05 - 10.50 jęz.angielski matematyka jęz.polski muzyka jęz.polski matematyka chemia historia religia jęz.angielski
4. 11.00 - 11.45 wych.fizyczne wych.fizyczne geografia matematyka matematyka muzyka historia jez.polski jęz.angielski chemia
5. 12.00 - 12.45 matematyka godz z wych matematyka wych.fizyczne geografia jęz.polski informatyka wych.fizyczne fizyka jęz.polski
6. 12.55 - 13.40 muzyka zaj.kor-kom zaj.roz mat technika godz z wych geografia chemia wych.fizyczne wych.fizyczne
7. 13.55 - 14.40 wych.fizyczne wych.fizyczne muzyka chemia doradztwo zawodowe

PI
Ą

TE
K

1. 8.15 - 9.00 informatyka matematyka jęz.polski historia biologia jęz.polski matematyka jez.niemiecki
2. 9.10 - 9.55 godz z wych informatyka matematyka jęz.polski jez.polski jęz.niemiecki biologia jęz.polski matematyka jez.angielski
3. 10.05 - 10.50 wych.fizyczne wych.fizyczne godz z wych matematyka biologia jęz.polski matematyka jez.angielski jęz.polski historia
4. 11.00 - 11.45 technika jęz.polski plastyka jęz.angielski matematyka informatyka godz z wych biologia historia jęz.niemiecki
5. 12.00 - 12.45 jęz.polski religia wych.fizyczne technika wych.fizyczne religia jęz.angielski informatyka wiedza o społ jęz.polski
6. 12.55 - 13.40 religia wych.fizyczne jęz.angielski jęz.angielski jęz.niemiecki wych.fizyczne informatyka wiedza o społ
7. 13.55 - 14.40 plastyka relgia jez.niemiecki wych.fizyczne wych.fizyczne


