
Plan lekcji klasy 4-8 - rok szkolny 2022/23 (obowiązuje od 30.01.2023)
Dzie
ń  

tygo
dnia

Godz. IV A                                
Barbara Gołofit                                                                      

IV B                                        
Joanna Twardzik                                                                             

V A                                 
Anna Boguta

V B                                   
Anna Gasińska

VI A                             
Anna Wyroślak

VI B                                 
Krystyna Siramowska

VII A                              
Agnieszka Wrzołek 

VIII A                         
Agnieszka Żółtowska

VIII B                                  
Aleksandra Królikowska

PO
N

IE
D

ZI
A

ŁE
K

1. 8.10 - 8.55 przyroda j. polski j.polski geografia religia wdż jęz.polski matematyka religia
2. 9.00 - 9.45 jez.polski przyroda matematyka historia biologia jęz.angielski doradztwo jez.polski geografia
3. 9.50 - 10.35 jez.angielski historia wych.fizyczne wych.fizyczne jęz.angielski biologia jez.niemiecki geografia matematyka
4. 10.40 - 11.25 wych.fizyczne wych.fizyczne geografia matematyka historia matematyka biologia jęz.niemiecki / informatyka jęz.polski
5. 11.45 - 12.30 muzyka j. angielski jęz.angielski jęz.polski wych.fizyczne wych.fizyczne matematyka edb informatyka/jęz.niemiecki
6. 12.40 - 13.25 wdż plastyka jęz.angielski muzyka geografia wych.fizyczne/jęz.niemiecki wych.fizyczne/jez.angielski
7. 13.45 - 14.30 w-f jęz.angielski/wych.fizyczne jęz.angielski/wych.fizyczne

W
TO

R
EK

1. 8.10 - 8.55 jęz.polski religia muzyka plastyka jęz.polski religia historia matematyka WOS
2. 9.00 - 9.45 historia jęz.polski religia matematyka jez.polski matematyka jez.polski WOS jez.polski
3. 9.50 - 10.35 technika jez.angielski historia jez.polski geografia jęz.polski matematyka j. polski fizyka
4. 10.40 - 11.25 matematyka matematyka wych.fizyczne wych.fizyczne jęz.angielski geografia jęz.angielski chemia historia
5. 11.45 - 12.30 wych.fizyczne wych.fizyczne jęz.polski jęz.angielski matematyka informatyka geografia fizyka matematyka
6. 12.40 - 13.25 informatyka matematyka wych.fizyczne wych.fizyczne chemia religia geografia
7. 13.45 - 14.30 religia wych.fiz./j. angielski wych.fizyczne/informatyka

ŚR
O

D
A

1. 8.10 - 8.55 religia muzyka j. polski historia matematyka jęz.polski religia jęz.polski biologia
2. 9.00 - 9.45 matematyka jęz.polski religia jez.polski jęz.polski historia jez.angielski biologia matematyka
3. 9.50 - 10.35 jez.polski matematyka informatyka biologia historia matematyka wych.fizyczne jęz.angielski/wych.fizyczne jęz.angielski/wych.fizyczne
4. 10.40 - 11.25 informatyka przyroda biologia matematyka wych.fizyczne wych.fizyczne jęz.polski fizyka jęz.polski
5. 11.45 - 12.30 jęz.angielski plastyka wych.fizyczne wych.fizyczne muzyka jęz.angielski matematyka matematyka chemia
6. 12.40 - 13.25 informatyka plastyka religia fizyka wych.fizyczne/jez.angielski wych.fizyczne/jez.angielski
7. 13.45 - 14.30 plastyka

C
ZW

A
R

TE
K

1. 8.10 - 8.55 jęz.polski religia jęz.angielski religia matematyka j. polski historia chemia matematyka
2. 9.00 - 9.45 religia matematyka historia j. polski jęz.angielski j. polski jęz.polski matematyka fizyka
3. 9.50 - 10.35 wych.fizyczne wych.fizyczne matematyka jez.polski technika jęz.angielski chemia jez.polski historia
4. 10.40 - 11.25 jez.angielski j. polski wych.fizyczne wych.fizyczne j. polski matematyka matematyka historia jęz.polski
5. 11.45 - 12.30 matematyka jęz.angielski jęz.polski jęz.angielski religia plastyka biologia wych.fizyczne/jez.niemiecki wych.fizyczne/jez.angielski
6. 12.40 - 13.25 wdź kółko plastyczne wych.fizyczne jęz.angielski/wych.fizyczne jęz.niemiecki/wych.fizyczne
7. 13.45 - 14.30 j. niemiecki doradztwo zawodowe wdż

PI
Ą

TE
K

1. 8.10 - 8.55 przyroda matematyka j. polski muzyka matematyka jęz.polski jęz.polski historia jęz.angielski/jez.niemiecki
2. 9.00 - 9.45 jęz.polski jęz.polski matematyka matematyka jęz.polski historia informatyka j.niem./j.angielski j. polski
3. 9.50 - 10.35 godz. z wych godz. z wych. godz. z wych godz. z wych. godz. z wych. godz. z wych godz. z wych. godz.z wych godz. z wych.
4. 10.40 - 11.25 matematyka technika j. angielski technika wych.fizyczne wych.fizyczne muzyka j. polski religia
5. 11.45 - 12.30 wych.fizyczne wych.fizyczne technika religia informatyka technika j. angielski WOS chemia
6. 12.40 - 13.25 plastyka fizyka informatyka/wych.fizyczne jez.niemiecki/wych.fizyczne
7. 13.45 - 14.30 wych.fizyczne religia WOS


