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VII a VII b VII c VIII a VIII b 

A.Miozga 
M.Dzierla-

Waśko 

S.Buczyńska 
M. Lisiak A. Hajda 

PONIEDZIAŁEK 

1 matematyka - fizyka w-fch/w-fdz w-fch/w-fdz 

2 fizyka w-fch/w-fdz w-fch/w-fdz dor. zawod. biologia 

3 j. polski fizyka j. angielski matematyka matematyka 

4 geografia  matematyka chemia j. polski dor. zawod. 

5 chemia j. polski matematyka geografia j. polski 

6 biologia chemia muzyka historia religia 

7 w-f j. niemiecki j. polski wos j. niemiecki 

8 w-f religia  j. niemiecki zaj. wych. 

WTOREK 

1 matematyka - biologia j. polski - 

2 w-f j. polski matematyka matematyka matematyka 

3 w-f informatyka j. niemiecki chemia j. polski 

4 j. polski matematyka historia j. angielski chemia 

5 j. angielski j. niemiecki religia informatyka  edb 

6 geografia j. angielski  j. polski fizyka j. angielski 

7 historia historia geografia  religia fizyka 

8 religia w-fch/w-fdz w-fch/w-fdz edb wos 

ŚRODA 

1 w-f muzyka - - - 

2 w-f chemia j. polski zaj. wych. matematyka 

3 matematyka matematyka chemia w-fch/w-fdz w-fch/w-fdz 

4 muzyka geografia j. angielski j. polski j. polski 

5 chemia j. polski j. niemiecki matematyka informatyka 

6 j. polski j. angielski matematyka biologia chemia 

7 j. angielski biologia informatyka j. polskiO matematyka O 

8 j. niemiecki wdż   geografia O 

CZWARTEK 

1 matematyka - - w-fch/w-fdz w-fch/w-fdz 

2 j. angielski w-fch/w-fdz w-fch/w-fdz chemia  historia 

3 j. polski historia religia j. angielski matematyka 

4 zaj. wych. j. polski historia geografia O j. angielski 

5 historia biologia j. polski religia j. niemiecki 

6 biologia j. angielski wdż j. polski geografia 

7 w-f religia geografia matematyka j. polski  

8 w-f    religia 

PIĄTEK 

1 plastyka fizyka j. polski matematyka O - 

2 j. polski plastyka matematyka j. polski j. polski O 

3 w-f geografia  plastyka fizyka j. polski 

4 w-f zaj. wych. fizyka j. niemiecki j. angielski 

5 j. niemiecki matematyka j. angielski historia fizyka 

6 fizyka j. polski  biologia wos historia 

7 informatyka w-fch/w-fdz w-fch/w-fdz j. angielski wos 

8 religia  zaj. wych. w-fch/w-fdz w-fch/w-fdz 

 

 


