
Plan zajęć  
od 4 maja 2020r. 

 

5a 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

informatyka pływanie WF pływanie pływanie 

matematyka j.angielski plastyka j.polski geografia 

technika religia muzyka biologia j.polski 

j.polski WF historia j.angielski matematyka 

pływanie  gddw   

  zrk   

 

 

5b 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

informatyka religia/etyka j.polski matematyka j.angielski 

plastyka historia matematyka geografia j.polski 

j.polski biologia muzyka WF gddw 

j.angielski WF   zrk 

technika     

 

 

5e 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

j.angielski religia informatyka j.polski j.polski 

geografia j.polski matematyka j.angielski matematyka 

WF historia biologia WF technika 

  muzyka  plastyka 

 

 

5f 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

j.angielski historia matematyka zrk geografia 

j.polski informatyka j.polski j.angielski matematyka 

biologia j.polski muzyka plastyka religia 

gddw WF  WF technika 

 

5g 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

j.angielski matematyka informatyka j.angielski j.polski 

historia gddw zrk j.polski geografia 

wdż plastyka biologia WF matematyka 

j.polski WF religia muzyka  

  technika   

 

 

6a 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

pływanie j.polski j.polski plastyka historia 

WF technika matematyka geografia j.polski 

matematyka religia informatyka j.angielski muzyka 

biologia WF pływanie WF WdŻ 

j.angielski pływanie  godz.wych.  

   ZRK / biologia  



 

 

 

6b 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

j.polski j.polski j.angielski muzyka religia 

biologia plastyka WF j.polski geografia 

j.angielski matematyka informatyka historia technika 

zrk gddw  matematyka WF 

 

 

6c 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

j.polski j.polski geografia biologia historia 

matematyka muzyka j.angielski j.polski plastyka 

j.angielski gddw matematyka zrk WF 

technika religia WF  WdŻ 

 informatyka    

 

 

7a 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

chemia plastyka WF j.polski WF 

fizyka j.angielski matematyka fizyka matematyka 

informatyka WF historia geografia j.polski 

gddw j.polski j. niemiecki j.angielski biologia 

WF religia  WdŻ  

 muzyka    

 

 

8c 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

j.niemiecki / CHŁ. WF geografia matematyka j.polski 

j.polski chemia j.polski historia informatyka 

WoS biologia j. angielski fizyka j.angielski 

matematyka WdŻ zrk WF EdB 

religia j.niemiecki / DZ gddw  zrk 

 etyka    

 

 

8d 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

historia WF biologia matematyka j.polski 

j.polski ZRK geografia chemia informatyka 

matematyka fizyka j.polski j.angielski WoS 

religia j.angielski gddw WF j.niemiecki 

 EdB zrk   

 

 

 

 

 

 

 

 


