
1a 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

j. angielski edukacja religia edukacja edukacja 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

 

1b 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

edukacja j. angielski  edukacja edukacja edukacja 

edukacja edukacja edukacja religia  edukacja 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

 

1c 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

edukacja edukacja j. angielski  edukacja religia  

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

1d 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

religia edukacja edukacja j. angielski  edukacja 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

 

2a 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

edukacja religia  edukacja edukacja j. angielski  

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

 

2b 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

edukacja  edukacja edukacja edukacja edukacja 

j. angielski edukacja religia  edukacja edukacja 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

 



2c 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

edukacja  edukacja edukacja religia  edukacja 

edukacja j. angielski edukacja edukacja edukacja 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

 

2d 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

edukacja  edukacja edukacja edukacja edukacja 

edukacja edukacja j. angielski  edukacja religia  

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

 

3a 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

edukacja  edukacja edukacja edukacja edukacja 

religia  edukacja edukacja j. angielski edukacja 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

 

3b 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

edukacja  edukacja edukacja edukacja edukacja 

edukacja religia edukacja edukacja j. angielski 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

 

3c 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

edukacja  edukacja edukacja edukacja edukacja 

edukacja edukacja religia edukacja edukacja 

j. angielski edukacja edukacja edukacja edukacja 

 

3d 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

edukacja  edukacja edukacja edukacja edukacja 

edukacja j. angielski edukacja religia edukacja 

edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 

 



4a, b, c 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

j. polski j. polski technika A j. polski przyroda 

j. angielski historia j. angielski plastyka B wf 

matematyka 
informatyka 

B 
matematyka muzyka A matematyka 

wf religia   Wdż A 

 

5a, b, c, d, f, g 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

j. polski j. angielski j. polski j. angielski j. polski 

muzyka A historia plastyka B geografia biologia 

matematyka 
informatyka 

B 
matematyka technika A matematyka 

wf  wf  religia 

    Wdż A 

 

 

 

 

 

6a, b, c, d, e 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

j. polski j. angielski j. polski j. angielski j. polski 

plastyka B technika A muzyka A geografia wf 

matematyka religia matematyka 
informatyka 

B 
matematyka 

wf  biologia historia Wdż A 

 

6f 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

j. polski j. angielski j. polski j. angielski j. polski 

plastyka B religia muzyka A geografia wf 

matematyka  matematyka 
informatyka 

B 
matematyka 

wf  biologia historia technika A 

    Wdż A 

 

 

 



 

 

7a, b, c, d, e 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

j. polski j. angielski j. polski j. angielski j. polski 

j. niemiecki plastyka B historia muzyka A geografia 

matematyka wf matematyka wf matematyka 

biologia fizyka chemia religia 
informatyka 

B 

  Wdż A  Dor. Zaw. B 

 

8a, b, c 

PN. WT. ŚR. CZW. PT. 

j. polski j. angielski j. polski j. angielski j. polski 

historia geografia j. niemiecki biologia A wos 

matematyka wf matematyka wf matematyka 

chemia edb B fizyka religia 
informatyka 

B 

   Wdż A  

 

 

 

*A tydzień obecny 

*B tydzień od 30.03.20r. 


