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1a 2a 2b 3a
B.Rączkiewicz M.Getka E.Brzózka G.Kozon

   
   

  P
on

ie
d

zi
ał

ek

ed.wczesn s.22 ed.wczesn s.20 ed.wczesn s.19 wych.fiz s.g

ed.wczesn s.22 wych.fiz s.g ed.wczesn s.19 j.ang  s.23

ed.wczesn s.22 informatyka s.26 j.ang s.19 ed.wczesn s.23
inf gr.I s.26 j.ang s.20 ed.wczesn s19 ed.wczesn s.23

ed.wczesn s.20 wych.fiz s.g religia  s.23

   
   

   
  W

to
re

k
 

ed.wczes s.22 ed.wczesn s20 religia s.19 ed.wczesn s.23

ed.wczes s.22 religia s.20 ed.wczesn s.19 ed.wczesn s.23

ed.wczes s.22 ed.wczesn s.20 ed.wczesn s.19 wych.fiz s.g

wych.fiz wych.fiz s.g j.ang s.19 j.ang  s.23

j.ang s.22          ed.wczesn s.19

   
   

   
Ś

ro
d

a

wych.fiz ed.wczesn s.20 wych.fiz s.g ed.wczesn s.23

ed.wczesn s.22 ed.wczesn s.20 ed.wczesn s.19 ed.wczesn s.23

ed.wczesn s.22 ed.wczesn s.20 ed.wczesn s.19 ed.wczesn s.23

ed.wczesn s.22 j.ang s.20 inform. s.26 wych.fiz s.g
ed.wczesn s.22 wych.fiz s.g inf I 26

   
   

  C
zw

ar
te

k

j.ang.  s.22 ed.wczesn s.20 ed.wczesn s.19 ed.wczesn s.23

religia s.22 ed.wczesn s.20 ed.wczesn s.19 ed.wczesn s.23

ed.wczesn s.22 ed.wczesn s.20 ed.wczesn s.19 j.ang  s.23

ed.wczesn s.22 ed.wczesn s.20 religia s.19 ed.wczesn s.23

inf II s.26 j.ang s.20 ed.wczesn s.19 religia  s.23

1.     800- 845

2.     850- 935

3.     940-1025

4.   1030-1115

5.   1130-1215

6.   1230-1315

7.   1330-1415

8.   1420-1505

9.   1510-1555

10. 1600-1645

1.     800- 845

2.     850- 935

3.     940-1025

4.   1030-1115

5.   1130-1215

6.   1230-1315

7.   1330-1415

8.   1420-1505

9.   1510-1555

10. 1600-1645

1.     800- 845

2.     850- 935

3.     940-1025

4.   1030-1115

5.   1130-1215

6.   1230-1315

7.   1330-1415

8.   1420-1505

9.   1510-1555

10. 1600-1645

1.     800- 845

2.     850- 935

3.     940-1025

4.   1030-1115

5.   1130-1215

6.   1230-1315



   
   

  C
zw

ar
te

k
   

   
   

 P
ią

te
k

ed.wczesn s.22 ed.wczesn s.20 ed.wczesn s.19 ed.wczesn s.23

religia s.22 ed.wczesn s.20 ed.wczesn s.19 ed.wczesn s.23

ed.wczesn s.22 religia s.20 wych.fiz s.g ed.wczesn s.23
wych.fiz ed.wczesn s.20 j.ang s.19 ed.wczesn s.23
j. ang. S. 22 inf II 26
etyka s 22 etyka s 23

7.   1330-1415

8.   1420-1505

9.   1510-1555

10. 1600-1645

1.     800- 845

2.     850- 935

3.     940-1025

4.   1030-1115

5.   1130-1215

6.   1230-1315

7.   1330-1415

8.   1420-1505

9.   1510-1555

10. 1600-1645
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3b 4a 4b 5a 6a
K.Matera D.Ziomek E.Budkiewicz E.Niedźwiedzka K.Jablońska

ed.wczesn s.25 j.polski  s.8a matem.  10 wych.fiz

ed.wczesn s.25 przyroda s.8a j.polski s.10 wych.fiz

j.ang s.25 matemat. s.8a technika 10 j.polskis.18 wych.fiz
religia s.25 religia s.8a przyroda 10 matem s.18 wych.fiz

w-f /inf dz 26 religia 25 historia s.5

 wych.fiz s inf.dz s.26 j.ang.s.10
inf s.26 plastyka s.10

wych.fiz s.g wych.fiz chł matem s.14 j.polski s.10

ed.wczesn s.25 j.polski  s.8a j.ang s.26 muzyka s.5 matem.s 10

ed.wczesn s.25 przyroda s.8a j.polski s.26 j.ang s.5 j. ang..s 10

ed.wczesn s.25 technika s.8a przyroda 26 j.polski s.5

ed.wczesn s.25 wych.fiz w-f dz/inf ch26 j.polskis. 8a muzyka s.10

wych.fiz wych.fiz dz inf dz s.26
warcaby
warcaby

ed.wczesn s.25 religia s.8a j.polski s.9 j. ang..s 10

wych.fiz matemat. s.8a j.polski s.9 j.ang s.14 j.polski s.10

ed.wczesn s.25 j.polski  s.8a matem.  9 historia s.17 j.polski s.10

religia s.25 j.polski  s.8a religia s.23 matem s.19 plastyka s.10
j.angielski s.8a plastyka s.25 wych.fiz biologia s.10
WDŻ WDŻ wych.fiz matem.s 10

WDŻ  s.19

inf II s.26 g.wych s.8a matem. s.10 wych.fiz

ed.wczesn s.25 j.hs.10/j.ns.8a j.hs.10/j.ns.8a wych.fiz

ed.wczesn s.25 historia s.8a j.ang s.13 religia s.16 matem.s 10

ed.wczesn s.25 j.ang. s.8a historia s.13 technika s.16 j.polski s.10

j.ang s.25 matem.  s.8a muzyka  14 j.polski s.17 historia s.10

inf I s.26 plastyka s.8a g.wych s.14 j.ang s.17 religia s.10

geografia 
s.10

godz.wych.s.15

godz.wych.. 
s10



w-f chł plastyka s.18 technika s.10

ed.wczesn s.25 wych.fiz dz j.polski s.8a historia s.10

ed.wczesn s.25 w.fdz/inf.chł26 matem s.8a j.ang s.10

j.ang s.25 matemat. s.8a j.polski s.26 geografia s.15 j.polski s.10
wych.fiz s.g j.polski  s.8a matem. s.26 biologia s.15 religia s 10

ed.wczesn s.25 muzyka s.8a j.ang. s.13 religia s.16 matem. s.10
inf ch s.26

wych.fiz dz/chł

wych.fiz dz/chł
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6b 7a 7b 7c 7d
E.Baranowska L.Jezierska E.Borkowska E.Wyszyńska M.Remboch

matemat s.8b j.angielski s.13 inf. Gr hiszp s.26 biologia s.16

inf s.26 matemat s.13 chemia  s.9 matem. s.16

wych.fiz chemia s.8b biologia s.13 matem. s.9 historia s.16
wych.fiz j.ang s.8b j.polski s.13 j.ang s.9 chemia s.16

matemat. s.18 j.polski s.8b fizyka s.13 j.polski s.9 j.ang.  s.16

j.polski s.18 fizyka s.8b godz. wych s.13 j.polski s.9 muzyka s. 16
j.ang. s.18 wych.fiz religia s.13 wych.fiz j.polski s.16

wych.fiz plastyka s.13 wych.fiz

historia s.18 godz.wych s.8b j.polski s.13 matem. s.9 j.polski s.16

j.polski s.18 matemat s.8b j.angielski s.13 historia s.9 j.polski s.16

j.polski s.18 historia s.8b matemat s.13 j.ang. s.9 geografia s.16

matem. s.18 j.polski s.8b chemia s.13 fizyka s.9 matem. s.16

j.ang. s.18 biologia s.8b geografia s.13 biologia s.9 plastyka s.16

technika s. 18 religia s.8b biologia s.13 j.polski s.9 j. ang. s.16
inf s.26 plastyka s. 9 religia s.16

religia s.9 inf dz s.26
etyka etyka etyka

geografia s.18 biologia s.8b religia s.13 mat row s.17 j.ang rozw s.16

j.ang. s.18 wych.fiz historia s.13 wych.fiz biologia s.16

religia s.18 wych.fiz matem. s.13 wych.fiz religia.s.16

muzyka s.18 j.ang s.8b muzyka s.13 matem s.9 j.polski s.16
matem s.18 matemat s.8b j.polski s.13 j.polski s.9 fizyka s.16
inf dz s.26 muzyka s.8b j.polski s.13 j. ang s.9 godz. wych s.16

plastyka s.8b j. ang. s.13 religia s.9 inf ch s.26
religia s.8b WDŻ   s.9 Dor.zaw s.16

wych.fiz j.hisz9/j.nie 8b chemia s.13 j.hisz s.9 matem. s.16

wych.fiz j.polski s.8b j. ang. s.13 godz.wych. s.9 fizyka s.16

j.polski s.18 j.polski s.8b wych.fiz biologia s.9 wych.fiz

matem s.18 chemia s.8b wych.fiz geografia s.9 wych.fiz

biologia s.18 fizyka s.8b j.hisz 13/j.n16 j.polski s.9 j.hisz 13/j.n16

WDŻ s.18 geografia s.8b fizyka  s.13 historia s.9 j.polski s.16



j.ang s.8b historia s.13 fizyka s.9 geografia s.16

j.niemiecki s.9

religia s.18 j.hisz9/j.nie 8b j.polski s.13 j.hisz s.9/inf.s.26 chemia s.16

j.polski s.18 j.polski s.8b matem s.13 geografia s.9 historia s.16

historia s.18 matemat s.8b j.hisz 13/j.n 16 muzyka s.9 j.hisz 13/j.n 16
j.ang s.18 historia s.8b geografia s.13 matem. s.9 matem. s.16
plastyka s.18 geografia s.8b wych.fiz chemia  s.9 wych.fiz
g.wych s.18 j.polski  rozs.8b wych.fiz j.niemiecki s.9 wych.fiz
inf ch s.26 j.ang s.16
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8a 8b
P.Kuś M.Makarewicz

j.polski s.17 matem s.14

j.polski s.17 wos s.14

matem s.17 j.polski s.14
wos s.17 j.polski s.14

edb s.17 historia s.14

chemia s.17 religia s.14
j.ang s.17 g.wych s.14
religia s.17

matem s.17 inf ch s.26

fizyka s.17 chemia s.14

j.polski s.17 matem s.14

geografia s.17 j.polski s.14

j. ang s.17 j.polski s.14

historia s.17 geografia s.14
wych.fiz wych.fiz
wych.fiz wych.fiz

inf ch s.26

religia s.17 inf dz s.26

biologia s.17 j.ang s.14

fizyka s.17 biologia s.14
j.ang. s.17 religia s.14
matem s.17

fizyka s.14

wos s.17 historia s.14

historia s.17 wos s.14

hisz 17/niem 5 matem s.14

matem s.17 hisz14/niem 16

wych.fiz wych.fiz

wych.fiz wych.fiz

j.polski  row s.14



j.polski row.s.17 j.ang s.14

inf. dz s.26

j.ang s.14

chemia s.17 j.hisz 14/j.n 5

godz. wych. s.17 chemia s.14
j.hisz 17/j.n 5 edb s.14
j.polski s.17 matem. s.14
j.polski s.17 fizyka s.14

j.polski s.14
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