
K L A S Y (O D D Z I A Ł Y)

1 8:00 – 8:45 wych.fiz. ed.inf. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.inf. religia plastyka j.angielski j.polski j.angielski geografia chemia religia matematyka j.angielski

2 8:55 – 9:40 ed. wczes. religia wych.fiz. ed.wczes. ed.wczes. j.angielski ed.wczes. plastyka j.polski matematyka matematyka j.polski geografia
j.angielski 1gr.                                 
j.angielski 2gr. 

j.angielski 1gr.                                 
j.angielski 2gr. j.polski religia chemia

3 9:50 – 10:35 ed. wczes. ed.wczes. ed.wczes. j.angielski wych.fiz. ed.wczes. ed.wczes. j.angielski j.polski j.angielski religia wych.fiz. j.polski bilogia plastyka matemtyka j.angielski religia

4 10:45 – 11:30 religia ed. wczes. ed.wczes. wych.fiz. j.angielski ed.wczes. ed.wczes.
informatyka 1gr.              
informatyka 2gr.  matematyka religia j.polski wych.fiz. biologia plastyka matematyka j.angielski historia j.polski

5 11:50 – 12:35 j. angielski ed.wczes. ed.wczes. wych.fiz. j.polski
informatyka 1gr.              
informatyka 2gr.  biologia plastyka religia historia matematyka j.polski

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. fizyka matematyka

6 12:50 – 13:35
informatyka 1gr.              
informatyka 2gr.  

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. matematyka religia historia biologia j.niemiecki WOS

informatyka 1gr.              
informatyka 2gr.  

7 13:45 – 14:30
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. j.niemiecki

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

informatyka 1gr.              
informatyka 2gr.  j.polski WOS

8 14:40 – 15:25
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. wdżr Isem

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. wdżr IIsem

9 15:35 – 16:20

10 16:30 – 17:15

1 8:00 – 8:45 ed.wczes. wych.fiz. wych.fiz. religia j.angielski ed.wczes. ed.wczes. matematyka przyroda biologia j.angielski j.angielski gr. 1 j.angielski gr.1 matematyka historia

2 8:55 – 9:40 ed.wczes. ed.wczes. religia ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. j.angielski j.polski geografia historia j.angielski
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. bilogia

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. j.polski matematyka matematyka

3 9:50 – 10:35 ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. wych.fiz. religia ed.inf. j.angielski muzyka j.angielski matematyka j.polski informatyka fizyka historia historia j.polski
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

4 10:45 – 11:30 ed.wczes. j.angielski ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. religia wych.fiz. j.polski matematyka
informatyka 1gr.              
informatyka 2gr.  j.polski matematyka j.polski j.polski bilogia fizyka

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

5 11:50 – 12:35 ed.wczes. ed.wczes.
wych. fiz. dz.             
wych.fiz. chł.

wych. fiz. dz.             
wych.fiz. chł. historia

informatyka 1gr.              
informatyka 2gr.  biologia historia j.niemicki matematyka religia j.polski j.angielski

6 12:50 – 13:35 wdżr Isem wdżr IIsem j.polski wych.fiz. matematyka
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. j.niemiecki j.angielski fizyka biologia

7 13:45 – 14:30 j.niemiecki dor.zaw.XII-III
dor.zaw.III-VI/wdżr 

semI
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

dor.zaw.IX-XI/wdżr semII fizyka

8 14:40 – 15:25
wdżr 

semI/dor.zaw.III-VI
dor.zaw.IX-XI/wdżr 

semII
dor.zaw.XII-III

9 15:35 – 16:20

10 16:30 – 17:15

1 8:00 – 8:45 wych.fiz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. wych.fiz. ed.wczes. ed.wczes. technika historia muzyka matematyka
j.angielski 1gr.                                 
j.angielski 2gr. 

j.angielski 1gr.                                 
j.angielski 2gr. geografia j.polski

2 8:55 – 9:40 ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. j.angielski muzyka j.polski j.polski matematyka j.angielski j.polski geografia j.angielski chemia j.niemiecki

3 9:50 – 10:35 ed.wczes. wych.fiz. ed.inf. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych.

4 10:45 – 11:30 ed.wczes. ed.wczes. j.angielski ed.wczes. ed.wczes. wych.fiz. wych.fiz. matematyka j.angielski j.angielski matematyka j.polski j.polski matematyka chemia historia j. polski geografia

5 11:50 – 12:35 religia technika matematyka j.angielski geografia
informatyka 1gr.              
informatyka 2gr.  

fizyka matematyka chemia
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

6 12:50 – 13:35 przyroda religia
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. j.angielski chemia

informatyka 1gr.              
informatyka 2gr.  j.polski WOS j. niemiecki matematyka

7 13:45 – 14:30 religia chemia
informatyka 1gr.              
informatyka 2gr.  

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. historia

8 14:40 – 15:25 muzyka
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

9 15:35 – 16:20

10 16:30 – 17:15

1 8:00 – 8:45 ed.inf. j.angielski ed.wczes. wych.fiz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. j.angielski matematyka j.polski matematyka historia matematyka geografia religia j.angielski j.angielski

2 8:55 – 9:40 ed.wczes. ed.wczes. religia ed.wczes. wych.fiz. ed.wczes. wych. fiz. matematyka j.polski j.polski j.angielski matematyka geografia
j.angielski 1gr.                                 
j.angielski 2gr. 

j.angielski 1gr.                                 
j.angielski 2gr. chemia matematyka j.polski

3 9:50 – 10:35 ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. religia ed.wczes. ed.wczes.
wych. fiz. dz.             
wych.fiz. chł.

wych. fiz. dz.             
wych.fiz. chł. historia geografia plastyka j.angielski j.polski fizyka matematyka j.polski j.angielski

4 10:45 – 11:30 religia ed.wczes. ed.wczes. ed.inf. ed.wczes. j.angielski ed.wczes.
wych. fiz. dz.             
wych.fiz. chł.

wych. fiz. dz.             
wych.fiz. chł. j.angielski technika j.angielski plastyka chemia matematyka j.polski j.polski fizyka

5 11:50 – 12:35 ed.wczes. zaj. dyd-wyr. ed.wczes. j.angielski ed.wczes. ed.wczes. religia j.polski religia plastyka historia muzyka chemia matematyka geografia fizyka
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

6 12:50 – 13:35 j.polski j.angielski religia muzyka j.polski j.niemiecki
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. j.polski WOS EDB chemia

7 13:45 – 14:30 wdżr. I sem wdżr. II sem
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

religia
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. j.niemiecki chemia EDB

8 14:40 – 15:25 EDB

9 15:35 – 16:20

10 16:30 – 17:15

1 8:00 – 8:45 j.angielski ed.wczes. wych.fiz. ed.wczes. ed.inf. ed.wczes. ed.wczes. matematyka j.polski technika matematyka wdżr. I sem j.polski j.angielski r. j.angielski r. j.angielski biologia j.polski

2 8:55 – 9:40 wych.fiz. wych.fiz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. historia matematyka j.angielski j.angielski technika j.polski fizyka historia biologia matematyka j.polski

3 9:50 – 10:35 ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. religia j.angielski
wych. fiz. dz.             
wych.fiz. chł.

wych. fiz. dz.             
wych.fiz. chł. j. polski religia historia matematyka j.polski j.niemiecki j.polski

informatyka 1gr.              
informatyka 2gr.  historia

4 10:45 – 11:30 ed.wczes. ed.wczes. j.angielski religia ed.wczes. wych.fiz. ed.wczes. j.polski przyroda
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. j.polski biologia j.polski fizyka matematyka religia j.niemiecki

5 11:50 – 12:35 religia religia przyroda j.angielski
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł.

wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. wych.fiz. muzyka matematyka j.polski historia j.niemiecki matematyka

6 12:50 – 13:35 matematyka j.polski religia j.angielski
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. j.polski geografia historia religia

7 13:45 – 14:30 fizyka
wych. fiz. dz.                                 
wych.fiz. chł. religia j.angielski WOS

8 14:40 – 15:25 religia muzyka

9 15:35 – 16:20

10 16:30 – 17:15
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p. A.Wączek

IIIb s.51

p. R.Palasińska

V a s.67 V b s.63

p. A. Kwiatkowska p. B. Janikp. J. Sukiennik

Ia s.56 VIII c s.31Ib s.53

p. K. Majda

IV a s.65 IV b s.50

p. E. Gazda p. A. Pach

VIII a s.42VI a s.68 VII a s.44
p. E. Gwiazdowska-

Zych
p. A. Brodziak

VII b s.47 VII c s.33
p. E. Jaśkiewicz-

Kabzińska
p. K. Mazik

p. W. Kotarska-
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IIb s. 55

p. J. Kot

IIIc s.64IIIa s. 57

p. R. Szostekp. E. Kozieł p. A. Mazik
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