
 Klasa IV Klasa V Klasa VI  

p
o
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1. zajęcia komputerowe 8 j. polski 11 matematyka 9 

2. matematyka 9 j. angielski 12  j. polski 11 

3. w-f  przyroda 10 j. polski  11 

4. zajęcia sportowe  matematyka 9 przyroda 10 

5. przyroda 10 w-f  w-f  

6. j. polski 10 zajęcia sportowe  zajęcia sportowe  

7.   zajęcia sportowe    

8.       

w
to

re
k

 

1. j. polski 4 w-f  j. polski 11 

2. j. angielski 12 zajęcia sportowe  matematyka 9 

3. w-f  j. polski 11 matematyka 9 

4. zajęcia sportowe  matematyka 9 historia 4 

5. godz. z wychowawcą 4 wychowanie - fiz  j. angielski 12 

6. przyroda 10 j. angielski 12 religia 11 

7.     przyroda 10 

8.     w-f  

9.     zajęcia sportowe  

śr
o
d
a

 

1. j. polski 12 matematyka 9 zajęcia komputerowe 8 

2. historia 4 zajęcia komputerowe 8 j. polski 11 

3. matematyka 9 j. polski 11 j. angielski 12 

4. w-f  religia 10 matematyka  9 

5. zajęcia sportowe  matematyka 9 w-f  

6. muzyka 11  historia 4 zajęcia sportowe  

7. zaj. techniczne 11 Godzina z wychowawcą 10   

8.   plastyka 11   

9.   muzyka 11   

cz
w

a
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1. j. polski 4 j. polski 11 matematyka 9 

2. j. angielski 12 przyroda 10 j. polski 11 

3. matematyka 9 j. angielski 12 j. polski 11 

4. religia św matematyka 9 historia 4 

5. plastyka 11 religia 12 godz. z wychowcą. 9 

6. w-f  zaj. techniczne 11 religia 14 

7. zajęcia sportowe (basen)  zajęcia sportowe (basen)  zajęcia sportowe (basen)  

8. zajęcia sportowe (basen)  zajęcia sportowe (basen)  zajęcia sportowe (basen)  

p
ią
te
k

 

1. j. polski 14 przyroda 10 matematyka 9 

2. przyroda św matematyka 9 j. polski 11 

3. religia 14 w-f  j. angielski 12 

4. matematyka 9 zajęcia sportowe  przyroda 10 

5. zajęcia sportowe  j. polski 11 w-f  

6.   j. angielski 12 zajęcia sportowe  

7.       

 8       

 

 



 Klasa I Klasa II a  Klasa II b  Klasa III   
p
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1. j. polski 10 historia 4 chemia 14 j. angielski 12 

2. matematyka 14 j. polski 10 historia 4 chemia św 

3. historia 4 matematyka 14 j. polski 12 matematyka 9 

4. geografia 4 j. angielski 12 matematyka 14 j. rosyjski 11 

5. j. angielski 12 w-f  j. rosyjski 11 j. polski 14 

6. j. rosyj. / informatyka 11/8 chemia 12 w - f  j. polski 14 

7. religia 12 muzyka 10 zajęcia sportowe  w-f  

8. w-f   zajęcia artystyczne 10 religia 12 zajęcia sportowe  

9. zajęcia sportowe    zajęcia artystyczne 10 zajęcia sportowe  

w
to

re
k

 

1. matematyka 14 informatyka 8 j. angielski 12 matematyka 9 

2. j. rosyjski / informatyka 11/8 j. polski 4 j. polski 10 fizyka 14 

3. j. polski 10 j. angielski 12 matematyka 14 historia 4 

4. j. angielski 12 j. rosyjski 11 fizyka 14 biologia 10 

5. w-f  matematyka 14 religia 10 w-f  

6. zajęcia sportowe  fizyka 14 historia 4 zajęcia sportowe  

7. plastyka 11 w-f  geografia 4   

8. zaj. artystyczne 11 biologia 10 w-f    

9. zajęcia techniczne 11   zajęcia sportowe    

śr
o
d
a
 

1. godz z wychowawcą 11 geografia 4 j. polski 10 fizyka 14 

2. matematyka 14 j. polski 12 j. polski 10 matematyka 9 

3. historia 4 religia św fizyka 14 j. polski 10 

4. j. angielski 12 j. rosyjski 11 geografia 4 godz. z  wychowawcą 14 

5. biologia 10 godz.  z  wych. 12 matematyka 14 geografia 4 

6. j. polski 9 matematyka 14 biologia 10 religia 12 

7. zajęcia sportowe (basen)  w-f ( basen)  zajęcia sportowe (basen)  zajęcia sportowe (basen)  

8. zajęcia sportowe (basen)    zajęcia sportowe (basen)  zajęcia sportowe (basen)  

9.         

cz
w

a
rt

ek
 

1. chemia 14 j. angielski 12 informatyka 8 j. polski 10 

2. matematyka 14 j. polski 4 chemia Św matematyka 9 

3. j. polski 4 historia św biologia 10 fizyka 14 

4. w-f  biologia 10 matematyka 14 j. rosyjski / j. angielski 11/12 

5. zajęcia sportowe  fizyka 14 wos 4 chemia 10 

6. historia 4 chemia 10 w-f  j. angielski 12 

7. religia 14 zajęcia techniczne  j. angielski 12 wos 4 

8 geografia 4       

9.         

p
ią
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k

 

1. j. rosyjski 11 religia sw  j. polski 12 historia 4 

2. j. polski 14 geografia 4 j. angielski 12 j. polski 10 

3. biologia 10 wos  4 j. rosyjski 11 matematyka 9 

4. matematyka 14 j. polski 12 w-f  j. rosyjski 11 

5. fizyka 14 w-f  muzyka 11 biologia 9 

6. w-f  matematyka 14 zaj. techniczne 11 religia 10 

7. zajęcia sportowe    godz. z  wychowawcą 11 w-f   

8. edukacja dla bezpieczeństwa   11   zajęcia sportowe  w-f  

9.     zajęcia sportowe  zajęcia sportowe  

 

 


