
 

  
PLAN ZAJĘĆ WAŻNY OD 01.09.2021 r. 

I a  I b II a II b III a III b 

  sala 26 SP sala 34 SP sala 28 SP sala 27 SP sala 36 SP sala 25 SP 

p
o

n
ie

d
zi

ał
ek

 

1 edu wczesn edu wczesn edu wczesn   zaj. wyr zaj. wyr 

2 edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

3 edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

4 edu wczesn religia edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

5 edu wczesn   religia edu wczesn j. angielski wych. fizyczne 

6       j. angielski     

7             

8             

w
to

re
k 

1 edu wczesn edu wczesn edu wczesn k. informatyczne   k. matematyczne 

2 edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn informatyka 

3 edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

4 k. informatyczne edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

5   k. informatyczne k. plastyczna religia edu wczesn edu wczesn 

6         informatyka edu wczesn 

7             

8             

śr
o

d
a 

1 j. angielski edu wczesn j. angielski       

2 edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

3 edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

4 edu wczesn j. angielski edu wczesn edu wczesn edu wczesn religia 

5 edu wczesn religia edu wczesn edu wczesn j. angielski wych. fizyczne 

6       religia religia edu wczesn 

7             

8             

cz
w

ar
te

k 

1 edu wczesn edu wczesn edu wczesn       

2 edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

3 edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

4 j. angielski edu wczesn religia edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

5 religia edu wczesn edu wczesn edu informatyczna edu wczesn edu wczesn 

6       j. angielski     

7             

8             

p
ią

te
k 

1 edu wczesn edu wczesn j. angielski   k. matematyczne   

2 edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

3 edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn edu wczesn 

4 religia j. angielski edu plastyczna edu wczesn edu wczesn religia 

5       zaj. wyr religia wych. fizyczne 

6             

7             

8             
 

 



 

  
PLAN ZAJĘĆ WAŻNY OD 01.09.2021 r. 

IV a IV b Va V b VI  

  sala 17 sala 27 sala 21 sala 38 sala 34 

p
o

n
ie

d
zi

ał
ek

 

1     k. plastyczne   matematyka 

2 przyroda matematyka j. polski matematyka muzyka 

3 j polski zajęcia z wych j. angielski wych. fizyczne j. polski 

4 matematyka j. polski wych. fizyczne j. polski j. angielski 

5 wych. fizyczne j. angielski matematyka geografia historia 

6 zajęcia z wych przyroda plastyka historia wych. fizyczne 

7 plastyka         

8           

w
to

re
k 

1 historia     k. muzyczne matematyka 

2 j angielski wych. fizyczne muzyka matematyka geografia 

3 j polski muzyka geografia j. angielski technika 

4 matematyka j. polski j angielski informatyka j. polski 

5 wych. fizyczne matematyka matematyka j. polski j. polski 

6 muzyka j. angielski j polski zajęcia z wych wych. fizyczne 

7   plastyka   muzyka   

8           

śr
o

d
a 

1         matematyka 

2 religia matematyka matematyka wych. fizyczne historia 

3 j polski historia religia matematyka informatyka 

4 matematyka j. polski wych. fizyczne j. polski j. angielski 

5 informatyka religia j. angielski religia wych. fizyczne 

6 j. angielski zajęcia sportowe historia plastyka k. polonistyczne 

7    j. polski historia   

8           

cz
w

ar
te

k 

1         matematyka 

2 technika j angielski historia matematyka religia 

3 j. polski wych. fizyczne wych. fizyczne j. angielski plastyka 

4 j. angielski j. polski technika religia wych. fizyczne 

5 matematyka przyroda j. polski wych. fizyczne j. polski 

6 wych. fizyczne informatyka matematyka j. polski   

7           

8           

p
ią

te
k 

1 zajęcia sportowe       j. angielski 

2 przyroda wych. fizyczne informatyka j. angielski biologia 

3 j. polski religia j. polski biologia religia 

4 wych. fizyczne matematyka biologia j. polski j. polski 

5 religia j polski wych. fizyczne technika zajęcia z wych 

6   technika religia wych. fizyczne   

7     zajęcia z wych     

8      
 

 



 

  
PLAN ZAJĘĆ WAŻNY OD 01.09.2021 r. 

VII a VII b VII c VIII a VIII b VIII c 

  sala 36 sala 32 sala 28 sala 31 sala 16 sala 23 

p
o

n
ie

d
zi

ał
ek

 

1 historia chemia j. polski matematyka biologia k. polonistyczne 

2 j. polski biologia j. angielski geografia j. polski j. angielski 

3 chemia j. polski biologia j. polski geografia matematyka 

4 geografia j. angielski j. niemiecki wych. fizyczne matematyka chemia 

5 matematyka j. niemiecki wych. fizyczne j. angielski chemia religia 

6 j. niemiecki matematyka chemia religia wych fizyczne biologia 

7 wych. fizyczne wych. fizyczne matematyka j. niemiecki religia wych. fizyczne 

8 plastyka wych. fizyczne       k. muz. 7:10  

w
to

re
k 

1 matematyka fizyka j. polski j. polski j. angielski matematyka 

2 fizyka matematyka geografia historia j. polski j. polski 

3 wych. fizyczne geografia matematyka matematyka fizyka geografia 

4 biologia wych. fizyczne chemia wych. fizyczne matematyka fizyka 

5 chemia biologia wych. fizyczne fizyka historia j. angielski 

6 j. polski chemia fizyka chemia informatyka wos 

7 zajęcia z wych k. polonistyczne informatyka wos wych fizyczne wych. fizyczne 

8     plastyka informatyka wos   

śr
o

d
a 

1 fizyka matematyka geografia j. polski j. polski matematyka 

2 religia j. angielski j. polski fizyka matematyka j. polski 

3 geografia fizyka matematyka j. angielski j. niemiecki j. angielski 

4 matematyka wych. fizyczne fizyka biologia religia j. niemiecki 

5 j. polski j. polski biologia matematyka fizyka religia 

6 informatyka j. polski wych. fizyczne religia j. angielski fizyka 

7 j. angielski plastyka religia wych. fizyczne k. informatyczne wych. fizyczne 

8            

cz
w

ar
te

k 

1 historia religia j. polski matematyka j. angielski   zajęcia z wych 

2 j. angielski geografia historia wych. fizyczne j. polski wos 

3 j. polski j. polski zajęcia z wych historia matematyka matematyka 

4 wych. fizyczne muzyka matematyka chemia historia j. polski 

5 biologia matematyka religia wos chemia j. polski 

6 matematyka historia j. angielski j. polski wos chemia 

7 k. polonistyczne informatyka k. polonistyczne k. polonistyczne wych fizyczne historia 

8             

p
ią

te
k 

1 j. angielski wdż j polski k. matematyczne k. matematyczne edb 

2 j. niemiecki j. polski historia edb j. polski j. polski 

3 wdż j. angielski j. niemiecki zajęcia z wych edb informatyka 

4 wych. fizyczne j. niemiecki muzyka j. polski zajęcia z wych wdż 

5 j. polski zajęcia z wych wdż .j angielski wych fizyczne j. niemiecki 

6 religia historia j. angielski wdż j niemiecki wych fizyczne 

7 muzyka religia wych. fizyczne j niemiecki wdż historia 

8       
 

 


