
 PLAN  ZAJĘĆ  w  roku  szkolnym     2020/2021
8:00 - 8:45 1 geog. gr. 2
8:55 - 9:40 2 geog. gr. 2

9:50 - 10:35 3 wf.dzw. wf.chł. j.ang.gr1 j.ang.gr2
10:45 - 11:30 4 j.ang.gr1 j.ang.gr2
11:50 - 12:35 5
12:40 - 13:25 6 j.ang.gr1 j.ang.gr2
13:30 - 14:15 7
14:20 - 15:05 8
15:10 - 15:55 9

8:00 - 8:45 1 geog.gr.1 biologia biologia geog.gr.1 biologia
8:55 - 9:40 2 geog.gr.1 biologia biologia biologia

9:50 - 10:35 3
10:45 - 11:30 4
11:50 - 12:35 5
12:40 - 13:25 6
13:30 - 14:15 7 wf.dzw. wf.chł.
14:20 - 15:05 8
15:10 - 15:55 9

8:00 - 8:45 1 informatyka chemia chemia informatyka chemia
8:55 - 9:40 2 informatyka chemia chemia informatyka chemia

9:50 - 10:35 3
10:45 - 11:30 4
11:50 - 12:35 5
12:40 - 13:25 6 wf.dzw. wf.chł. geog.gr.1 biologia biologia geog.gr.1 biologia
13:30 - 14:15 7  j. ros.ABC j.niem.
14:20 - 15:05 8 j.ros.DEF j.niem. j.ros.DEF j.ros.DEF
15:10 - 15:55 9

8:00 - 8:45 1
8:55 - 9:40 2

9:50 - 10:35 3 inf.gr1 j.ang.gr2
10:45 - 11:30 4 j.ang.gr1 inf.gr2
11:50 - 12:35 5
12:40 - 13:25 6
13:30 - 14:15 7
14:20 - 15:05 8
15:10 - 15:55 9

8:00 - 8:45 1 geog.gr.1 biologia biologia geog.gr.1 biologia
8:55 - 9:40 2 geog.gr.1 chemia chemia geog.gr.1 chemia

9:50 - 10:35 3
10:45 - 11:30 4
11:50 - 12:35 5
12:40 - 13:25 6 j.ang.gr1 j.ang.gr2
13:30 - 14:15 7 j.ros.DEF j.niem. j.ros.DEF j.ros.DEF
14:20 - 15:05 8
15:10 - 15:55 9

Objaśnienia: j.angielski- M. Antkiewicz j. polski- K. Kamińska geografia- W.Jegliński wf- W. Pilichowski Objaśnienia:
j.angielski- M. Bielenica j. polski- E. Przemielewska wf- R. Smyk kolor:  BL.I geogr. i infor. BL.II geogr. i wos BL. III biol. i chemia
j.angielski- O. Korzun j. polski- M. Pezowicz nazwa grupy: nazwa grupy:
j.angielski- M. Tołstołucka j. polski- M. Zdancewicz GC geog.gr.1 - 3A BL.I ,3A BL.II i 3C BL.I GE wos gr.1 - 3A BL.II i 3C BL.II

GD geog.gr.2 - 3B BL.II i 3C BL.II GF wos gr.2 - 3B BL.II
GA inform. - 3A BL.I i 3C BL.I GB chemia, biologia - BL. III

III C

Po
ni

ed
zi

ał
ek

filozofia historia j. polski j.polski j. polski chemia j. ang. j. ang.
II C II D II E II F III A III Bważny od 02.09.2020 I A I B I C II A II B

matematyka j. niem. geog. gr. 2
historia matematyka filozofia j.niem. chemia

wf filozofia j.niem. matematyka matematyka j. ang. geografia
j.niem. j. ang. informatyka historia matematyka geografia j.polski hist. i społ. matematyka

j. polski j. ang. j. ang. j. polski matematyka geog. gr. 2

wf chemia j. polski j. polski

wf.chł. hist. i społ.
matematyka j. polski

j. polski

matematyka
geografia biologia wf j. ang. wos matematyka geografia wf hist. i społ.

hist. i społ. chemia j.ang.gr1 j.ang.gr2 j.ang.gr1 j.ang.gr2biologia j.niem. matematyka

wos geografia matematyka geografia

geografia wf wf 

j. ang. wf.dzw.gr.2

W
to

re
k

fizyka j.polski j. polski matematyka j. polski historia

wf.dzw. wf.chł.kreatywność kreatywność kreatywność wf.dzw.gr.1

j. ang. wf matematyka
historia j.polski j. polski matematyka j. polski fizyka

j. ang. j. ang. j.ang. geog.gr.1
j. ang. j. ang. j. ang. geog.gr.1

j. polski wf chemia wos j. niem. j. ang.

j.ang.gr2
religia wf j. ang. podst.przeds. wos matematyka geografia j.polski j. niem.

geografia j.polski religia matematyka j. polski j.ang.gr1wos fizyka biologia

matematyka geografia religia hist. i społ. matematyka j. polski
matematyka j. polski j.ang.gr1 j.ang.gr2

j.franc. j.ros.j.niem.j.franc.
 j. ros.ABC matematyka  j. ros.ABC j.polski geografia j.polski religia biologia

matematyka matematyka biologia j.franc. j. ros. religiaj. polski j. ang. wf j.polski geografia wf
religia geog. gr. 2 geog. gr. 2

 j. ros.ABC  j. ros.ABC etyka religia

Śr
od

a

fizyka matematyka   wos
historia wf 

podst.przeds. matematykaj. ang. wos j. ang. chemia fizyka

informatyka j. ang. matematyka wf chemia j. polski j.polski

matematyka geografia

j.polski j. polski geog. gr. 2 geog. gr. 2
 j. ang. wf j. polski fizyka j. polski j.polski hist. i społ. geog. gr. 2 geog. gr. 2

geografia wf j. polski j. polski matematyka
wf j. ang. wos j. niem. matematyka j.ang.gr1 j.ang.gr2 j. polskij. polski j.polski j. niem. matematyka j.ang.gr1 j.ang.gr2

j. ang. j. ang. matematyka j.ros.j.niem. j. polski
matematyka chemia j.niem. religia j. ang. hist. i społ. j. ang. j. niem. geog.gr.1

C
zw

ar
te

k

historia j. ang. religia chemia matematyka j.polski j. polski
wf.dzw.

wf biologia religia j.polski matematyka geografia
matematykaj. polski religia historia j. ang. podst.przeds. chemia 

wf.dzw.gr.2 wf.chł.

religia hist. i społ. j.ang.gr1matematyka j. ang. j. ang.

wf.dzw.

j.ang.gr2
biologia matematyka j. polski

j.polski j. polski wf.dzw.gr.2 wf.chł. matematyka
matematyka j. polski hist. i społ.

j.ang.gr1 j.ang.gr2
wf biologia

chemia j.polski wf geografia j. ang. religia matematyka
j.niem. chemia 

godz.wych. godz.wych. godz.wych. godz.wych. godz.wych.
matematyka informatyka religia biologia

j.niem biologia religia historia informatykagodz.wych. godz.wych.
hist. i społ. j. ang. j.ros.j.franc. religia j.franc. j.ros.j.niem.j.franc.

etyka etyka etyka
j. niem. biologia j. niem. religia

religia biologia j. polski historia j. polski
j. polski religia j. polski j.polski wos gr.2

geog.gr.1 wos gr.2matematyka matematyka j.polski j.ang.
matematyka geog.gr.1

etyka etyka etyka

Pi
ąt

ek

   j.ang. informatyka j. polski chemia

matematyka etyka j. ang. j. ang.

j.ang.gr1
j. polski j. niem. j. ros. matematyka

j.ang.gr2
biologia wf j. ang. j. ang. chemia

geografia biologia wf.dzw.gr.1

j. polski

wf.dzw.gr.1
j.ang.gr1

chemia j. polskiwf geografia religia matematyka biologia historia j. niem.
edb geografia godz.wych. godz.wych. godz.wych.

 j. ros.ABC/j.niem matematyka  j. ros.ABC j. ang. j. polski hist. i społ.
religia matematyka wf chemia

wf.chł.wf.dzw. wf.chł.
j.ang.gr2 j.ang.gr1 j.ang.gr2 hist. i społ.

wf.dzw. wf.chł. wf.chł.
geografia biologia

 j. ros.ABC j. ang. religia biologia wos gr.1
wos gr.1

edb

godz.wych. godz.wych.informatyka wf

 j. ros.ABC

geografia

matematyka

wf 

wos gr.1

j. polski edb religia matematyka

informatyka

 j. ros.ABC

etyka

etyka etyka

etyka

wf.dzw.
wf.chł.

j.polski matematyka biologia

wos

biologia religia

etyka etyka

wos gr.1
historia


