
 4a 4b 5a 

Elżbieta Papaj Marta Machnik Kamila Mroczek 

   

P
o
n
ie

d
zi

ał
ek

 

8.00-8.45 1 17 matematyka 21 j. polski 14 j. polski 

8.55-9.40 2 21 j. polski 17 matematyka 11 muzyka  

9.50-10.35 3 15 przyroda 12 j. angielski 41 informatyka 

10.50-11.35 4 22 j. angielski 41 informatyka    - wf dz / wf chł 

11.45-12.30 5  - wf 11 muzyka 17 matematyka 

12.40-13.25 6 41 informatyka      

13.45-14.30 7       

14.40-15.25 8       

15.35-16.20 9       

16.25-17.10 10       

W
to

re
k

 

8.00-8.45 1  ------------  --------------  16 matematyka 

8.55-9.40 2 17 matematyka 12 j. angielski 23 j. polski 

9.50-10.35 3 21 j. polski 17 matematyka 12 j. angielski 

10.50-11.35 4 22 j. angielski 21 j. polski  - wf dz / wf chł 

11.45-12.30 5  - wf 15 przyroda 11 religia 

12.40-13.25 6 11 religia   - wf 15 biologia  

13.45-14.30 7    - wf   

14.40-15.25 8       

15.35-16.20 9       

16.25-17.10 10       

Ś
ro

d
a 

 

8.00-8.45 1 14 wdż I p 14 wdż II p 23 j. polski 

8.55-9.40 2 11 muzyka 17 matematyka 14 historia 

9.50-10.35 3 17 godzina wych. 21 godzina wych. 12 godzina wych. 

10.50-11.35 4 17 matematyka 4 technika 12 j. angielski 

11.45-12.30 5 14 historia 21 j. polski  - wf dz / wf ch 

12.40-13.25 6 21 j. polski  - w-f 16 matematyka 

13.45-14.30 7  4 technika    22 wdż I p 

14.40-15.25 8  (etyka)  (etyka)  (etyka) 

15.35-16.20 9  (etyka)  (etyka)  (etyka) 

16.25-17.10 10       

C
zw

ar
te

k
 

8.00-8.45 1  ------------ 11 religia 15 geografia  

8.55-9.40 2 11 religia 14 historia 12 j. angielski 

9.50-10.35 3 21 j. polski 17 matematyka 14 historia 

10.50-11.35 4 17 matematyka 21 j. polski 16 matematyka 

11.45-12.30 5  - wf 12 j. angielski  4 plastyka 

12.40-13.25 6 22 j. angielski    - wf dz / wf chł 

13.45-14.30 7       

14.40-15.25 8       

15.35-16.20 9       

16.25-17.10 10       

P
ią

te
k

 

8.00-8.45 1 15 przyroda 21 j. polski 11 j. polski 

8.55-9.40 2 22 j. angielski 12 j. angielski 11 j. polski 

9.50-10.35 3 21 j. polski 4 plastyka 12 j. angielski 

10.50-11.35 4  4 plastyka 15 przyroda  14 technika 

11.45-12.30 5  - wf  - wf  9 religia 

12.40-13.25 6   11 religia   

13.45-14.30 7       

14.40-15.25 8       

15.35-16.20 9       

16.25-17.10 10       

 



5b 5c 6a 6b 

Joanna Opozda Karolina Stasiowska Agnieszka Młynarska Marzena Orłowska 

    

 WF 41 informatyka    -                /wf chł  wdż I p 

12 j. angielski 14 j. polski 22/- j. ang.dz /wf chł  41 informatyka 

17 matematyka 16 muzyka 23 polski 14 polski 

23 j. polski  - wf dz / wf chł 11 muzyka 50 j. angielski 

 4 religia 12 j. angielski 
41/  22 inf dz / j.ang chł 14 historia 

14 historia 11 matematyka 15 geografia 12 religia 

15 geografia       

        

        

        

14 wdż I p 23 j. polski 22/- j. ang dz / wf chł  ----------------- 

11 religia  16 matematyka 22/- j. ang. dz/ wf chł 14 historia 

 9 matematyka 14 historia 15 biologia 23 j. polski 

14 historia   - wf dz / wf chł 17 matematyka 15 biologia 

 - wf 12 j. angielski 23 j. polski 17 matematyka 

12 j. angielski       

        

        

        

        

  9 religia  - wf dz  - wf dz / wf chł 

 9 biologia 23 j. polski /41 wf dz/ inf. chł  - wf dz / wf chł 

 9 godzina wych. 11 godzina wych. 22 godzina wych. 15 godzina wych. 

23 j. polski 16 matematyka 14 historia 22 j. polski 

23 matematyka  - wf dz / wf chł 17 matematyka 11 muzyka 

11 muzyka 15 biologia  4 technika 17 matematyka 

 - wf   11 religia   

 Etyka/  Etyka     

 Etyka   Etyka      

        

23 j. polski 22 wdż I p  ----------------  4 technika 

23 j. polski  4 matematyka 22 wdż II p 17 matematyka 

 4 matematyka  12 j. angielski 23 j. polski 15 geografia 

12 j. angielski 14 historia  23 j. polski  4 plastyka 

41 informatyka 11 religia  17 matematyka 50 j. angielski 

39   - wf dz / wf chł  4 plastyka 50 j. angielski 

    -/22 wf dz / j. ang chł  - wf dz / wf chł 

    -/22             / j. ang chł    

        

        

- WF  4 plastyka 22 j. ang dz 17 matematyka 

 4 plastyka 14 technika 17 matematyka 50 j. angielski 

14 technika 17 j. polski -/22 wf dz / j.ang chł  - wf dz / wf chł 

12 j. angielski 17 j. polski 23 j. polski 11 religia 

23 j. polski 12 j. angielski 11 religia 17 j. polski 

  15 geografia 14 historia 17 j. polski 

        

        

        

        

 



7a 7b 8a 8b 

Magdalena Górz-Świderska Izabella Tomczyk-Gąstoł Magdalena Dulewska Krystyna Pędracka 

    

  23 j. polski   9 dor. zawodowe I p.   - wf dz  -------------- 

  50 j. angielski 23 j. polski   - wf dz 9 dor. zaw Ip/wdż II p 

   - wf dz / wf chł   - wf dz / wf chł 21 j. polski 
22/50 j. ang 1 / j.ang. 2 

   9 chemia 12  j. angielski 21 j. polski 15 biologia 

 15 geografia 16 matematyka  9 chemia  21 j. polski 

 16 matematyka  9 chemia 50 j. angielski 21 j. polski 

 14 historia 11 muzyka  4 religia  9 chemia 

  9 dor. zawodowe II p. 14 historia 12 wos  4 religia  

   4 religia   9 dor. zawodowe II p. 12 wos 

        

 15 biologia  wdż  II p   - wf chł   - wf chł 

 50 j. angielski 12 biologia   - wf chł 41/ inf. dz / wf chł  

  - wf dz / wf chł   - wf dz / wf chł 16 matematyka 
22/50 j. ang 1 / j.ang. 2 

  9 fizyka 23 j. polski 50 j. angielski 16 matematyka 

16 matematyka 9 fizyka 21 j. polski 14 historia 

 23 j. polski 16 matematyka 14 historia 21 j. polski 

 11 religia 23 j. polski  9 fizyka 50 j.hiszp. / ------ 

50/22 hiszp. / niemiecki 50/22 hiszp. / niemiecki 11 religia   9 fizyka 

 wdż  IIp.   50/22 j.hiszp./j.niemiecki /22 ----- / niemiecki 

        

 11 muzyka 16 matematyka 21 j. polski + 22/50 j.ang1/j.ang.2+ 

 50 j. angielski 12 j. angielski 21 j. polski 16 matematyka 

 50 godzina wych. 14 godzina wych.  4 godzina wych. 16 godzina wych. 

   - wf dz / wf chł   - wf dz / wf chł  9 chemia  21 j. polski 

 16 matematyka 15 geografia 41 informatyka  9 chemia 

 23 j. polski  9 religia 12 wos 50 j.hiszp.. / -------- 

 15 geografia 23 j. polski 14 edb 12 wos 

50/22 hiszp. / niemiecki 50/22 hiszp.  / niemiecki 15 biologia 14 edb 

 11 religia 41 informatyka 50/22 j.hiszp./j.niemiecki 22 --/ j.niemiecki 

     wdż  IIp.   

 50 j. angielski 12 j. angielski 16 matematyka + 21 j. polski + 

 39 informatyka 15 biologia 16 matematyka 41 chemia 

 41 chemia 9 fizyka 50 j. angielski 16 matematyka 

  9 fizyka 41 chemia 50 j. angielski 15 geografia 

 16 matematyka 14 historia 21 j. polski  9 fizyka 

 14 historia 16 matematyka  9 fizyka 21 j. polski 
    41 chemia 14 historia 

     wf dz /41 wf dz / inf chł 

     wf dz  wf dz 

        

  9 chemia 23 j. polski 50 j. angielski + 16 Matematyka + 

 23 j. polski  9 chemia 15 geografia 16 matematyka 

 23 j. polski 15 geografia 16 matematyka 11 religia 

  - wf dz / wf chł - wf dz / wf chł 16 matematyka 22/50 j. ang 1 / j.ang. 2 

 15 biologia  4 plastyka 14 historia 22/50 j. ang 1 / j.ang. 2 

  4 plastyka 12 j. angielski  wf chł - wf dz / wf chł 

     wf chł - wf dz / wf chł 

        

        

        

 


