
  Godziny 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 

  WYCHOWAWCA A.Miernik M.Pater K.Wapińska I.Krztoń M.Dromlewska A.Turek A.Juszyńska M.Kubiak J.Szwonder 
P
O
N
IE
D
ZI
A
ŁE
K

 

1 8:15-9:00 blok religia Blok (wf) j.angielski technika matematyka muzyka j.polski j.hiszp/niem 

2 9:10-9:55 blok blok muzyka religia matematyka gw j.angielski j.hiszp/niem j.polski 

3 10:05-10:50 religia j.angielski blok blok plastyka muzyka j.hiszp/niem matematyka j.polski 

4 11:00-11:45 Blok (wf) Blok (wf) blok blok j.polski j.hiszp/niem religia matematyka j.angielski 

5 11:55-12:40 Blok 
(informatyka) 

blok religia Blok (wf) j.hiszpański Funk.Społ i os. j.polski j.angielski matematyka 

6 12:50-13:35 odrabianki odrabianki odrabianki j.hiszp/niem  plastyka j.polski j.angielski matematyka 

7 13:50-14:35      j.polski gw religia j.angielski 

8 14:45-15:30         j.angielski 

W
TO

R
EK

 

1 8:15-9:00 blok Blok 
(informatyka) 

j.angielski blok wf j.polski matematyka historia chemia 

2 9:10-9:55 j.angielski blok blok blok wf j.polski matematyka chemia historia 

3 10:05-10:50 blok blok blok Blok 
(informatyka) 

matematyka wf j.angielski j.polski wos 

4 11:00-11:45 blok blok blok blok matematyka wf historia j.polski j.angielski 

5 11:55-12:40 blok blok blok blok j.angielski historia wf matematyka j.polski 

6 12:50-13:35 odrabianki odrabianki odrabianki odrabianki historia j.angielski informatyka wf j.polski 

7 13:50-14:35     j.polski   j.angielski wf 

ŚR
O
D
A

 

1 8:15-9:00 blok muzyka Blok (wf) j.angielski j.polski biologia matematyka religia j.hiszp/niem 

2 9:10-9:55 blok Blok (wf) j.angielski muzyka j.polski matematyka biologia j.hiszp/niem religia 

3 10:05-10:50 j.angielski blok religia Blok (wf) muzyka j.polski j.hiszp/niem biologia matematyka 

4 11:00-11:45 Blok (wf) j.angielski blok blok religia j.hiszp/niem j.polski matematyka biologia 

5 11:55-12:40 blok blok blok religia j.hiszpański geografia j.polski j.angielski informatyka 

6 12:50-13:35 odrabianki odrabianki odrabianki j.hiszp/niem przyroda technika religia j.polski j.angielski 

7 13:50-14:35     j.angielski religia geografia informatyka j.polski 

8 14:45-15:30        j.angielski  



C
ZW

A
R

TE
K

 
1 8:15-9:00 blok blok j.angielski Blok (wf) historia biologia matematyka chemia j.polski 

2 9:10-9:55 blok blok blok j.angielski przyroda historia matematyka j.polski chemia 

3 10:05-10:50 blok j.angielski Blok (wf) blok przyroda j.polski historia plastyka matematyka 

4 11:00-11:45 Blok (wf) Blok (wf) blok blok j.polski j.angielski biologia historia matematyka 

5 11:55-12:40 blok blok blok blok informatyka j.angielski j.polski geografia historia 

6 12:50-13:35 odrabianki odrabianki odrabianki odrabianki j.angielski matematyka plastyka gw wos 

7 13:50-14:35      matematyka j.angielski  fizyka 

8 14:45-15:30         gw 

P
IĄ
TE
K

 

1 8:15-9:00 religia blok blok blok wf matematyka j.angielski muzyka geografia 

2 9:10-9:55 muzyka blok blok blok religia wf j.angielski biologia matematyka 

3 10:05-10:50 blok blok Blok 
(informatyka) 

blok gw j.angielski wf matematyka edb 

4 11:00-11:45 blok blok blok blok matematyka j.angielski wf geografia religia 

5 11:55-12:40 j.angielski religia blok blok matematyka geografia technika fizyka wf 

6 12:50-13:35 odrabianki odrabianki odrabianki odrabianki j.angielski informatyka geografia fizyka wf 

7 13:50-14:35     j.angielski religia  wf fizyka 

8 14:45-15:30        wf  

 


