
PLAN LEKCJI 2018/2019 II półrocze 

 

 Nr KLASA 

I II III IV V VI VII VIII 

P
o

n
ie

d
zi

a
łe

k
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ed. wczes5 

ed.wczes5 

ed.wczes5 

ed.wczes5 

zw5 

 

 

 

ed.wczes6 

ed.wczes6 

ed.wczes6 

ed.wczes6 

zkk6 

 

 

j.angielski16 

religia4 

ed.wczes4 

ed.wczes4 

zw4 

rew7 

 

matematyka17 

w-f 

j.polski8 

przyroda8 

religia14 

inf gr I17/j.angzw16 

 

w-f 

j. polski16 

j.angielski16 

religia14 

inf gr I17 

j.ang. zw16 

mat. zw15 

religia8 

zaj.komp.17 

j.polski14 

technika17 

matematyka15 

matematyka15 

j.angielskizw16 

 

historia15 

j.polski14 

matematyka15 

j.angielski16 

chemia8 

fizyka8 

religia14 

w-f 

j.polski14 

historia15 

inf gr I17 

matematyka15 

j.angielski16 

religia14 

fizyka8 

mat zw15/koło j.ang16 

W
to

re
k
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

ed. wczes 5 

ed.wczes 5 

j.angielski 

16 
w-f 

zaj.indw. 5 

zkk6 

 

ed. inform 17 

j.angielski 6 

ed.wczes 6 

ed.wczes 6 

zw 7 

program 17 

ed.wczes 4 

ed.wczes 4 

ed.wczes 4 

ed.wczes 4 

w-f 

rew7/program 17 

j.polski 14 

matematyka 17 

j.angielski 8 

gddw 17 

j.polski 16 

j.polskizw 16 

teatr 14/ chór 15 

 

matematyka 15 

j.angielski8 

w-f 

j.polski16 

inf gr II17/zkk6 

muzyka 15 

teatr14/chór15 

w-f 

w-f 

matematyka15 

j.polski14 

przyroda8 

j.polski14 

zkk6/teatr14/chór15 

j.niemiecki16 

matematyka15 

plastyka5 

geografia8 

j.polski14 

w-f 

rew7/rew8/teatr14/chór15 

j.polskizw14/ SKS 

j.angielski8 

j.niemiecki16 

infgrII17/j.polzw14 

matematyka15 

gddw15 

biologia8 

w-f 

SKS 

Ś
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d
a
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ed. wczes5 

ed. wczes5 

ed.wczes5 

religia 6 

w-f 

zaj. sport 

ed. wczes6 

ed. wczes6 

ed. wczes6 

w-f 

religia 6 

zaj.sport 

ed.wczes4 

ed.wczes4 

religia4 

j.angielski16 

ed.muzyczna4 

zaj.sport 

w-f 

w-f 

j.polski16 

plastyka5 

matematyka17 

infgr.II17/k.przyr8 

j.polski16 

biologia8 

matematyka15 

historia15 

gddw16 

j.polskizw 6 

przyroda8 

historia14 

w-f 

gddw8 

j.polski14 

j.angielski16 

j.polskizw 14  

historia14 

matematyka15 

fizyka17 

j.polski14 

biologia8 

religia15 

j.angielski16 

gddw14 

matematyka15 

fizyka17 

chemia8 

edu. dla bezp.17 

wos15 

j.polski14 

w-f 

w-f 

C
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a
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ed. wczes5 

ed. wczes5 

ed. wczes5 

ed. inform17 

logo 7 

z.plast1 

 

j.angielski16 

w-f 

ed.wczes6 

ed.wczes6 

ed.wczes6 

z.plast1/ logo 7 

w-f 

zaj.komp17 

ed.wczes4 

ed.wczes4 

ed.wczes4 

z.plasty1/zkk 6 

logo 7 

przyroda8 

j.polski15 

j.angielski16 

w-f 

 

 

SKS 

zaj.tanecz/ logo 7 

technika17 

j.angielski16 

j.polski8 

matematyka15 

w-f 

w-f 

SKS 

zaj.tanecz 

j.angielski15 

j.polski14 

w-f 

przyroda8 

matematyka15 

 

SKS 

zaj.tanecz 

j.polski14 

wdż1 

infgr.I17/rew8 

j.niemiecki16 

chemia 8 

geografia8 

mat zw15/ koł.chem8 

muzyka 15 

wdż1 

chemia 8 

j.niemiecki15 

j.polski14 

j.polski14 

matematyka15 

koło chem8/zkk6 

zaj. tanecz 
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3 
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j.angielski16 

ed.wczes5 

ed.wczes5 

religia 15 

w-f 

wf 

religia 6 

ed.wczes6 

ed.wczes6 

ed. wczes4 

ed. wczes4 

w-f 

ed.plastyczna4 

 

historia8 

matematyka17 

technika17 

j.angielski16 

religia8 

muzyka 15 

religia17 

j.polski16 

matematyka15 

plastyka 5 

historia4 

geografia8 

 

 

plastyka5 

matematyka15 

j.polski14 

historia14 

muzyka15 

j.angielski16 

religia14 

matematyka15 

j.polski14 

j.angielski16 

biologia8 

infgr.II17/rew7/zkk6 

w-f 

w-f 

rew 7/rew 8 

j.polski14 

historia8 

wos8 

w-f 

j.angielski16 

religia14 

geografia8 

j.niemieckizw14 


