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Klasa 1a 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. religia 
język                  
angielski 

edukacja 
informatyczna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2. język                  
angielski 

religia 
edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

3. wychowanie 
fizyczne 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

4. wychowanie 
fizyczne 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

5. edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

 
zajęcia 
rozwijające 

 

 

 

 

Klasa 1b 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. język 
angielski 

religia 
edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2. religia 
język 
angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

3. wychowanie 
fizyczne 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

4. wychowanie 
fizyczne 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
informatyczna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

5. edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

 
zajęcia 
rozwijające 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Klasa 2a 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. wychowanie 
fizyczne 

edukacja 
wczesnoszkolna 

religia 
edukacja 
informatyczna 

język  
angielski 

2. wychowanie 
fizyczne 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

religia 
edukacja 
wczesnoszkolna 

3. edukacja 
wczesnoszkolna 

język                    
angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

4. edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

5.  
edukacja 
wczesnoszkolna 

zajęcia 
rozwijające 

edukacja 
wczesnoszkolna 

 

 

 

 

Klasa 2b 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. wychowanie 
fizyczne 

edukacja 
wczesnoszkolna 

język  
angielski 

religia 
edukacja 
wczesnoszkolna 

2. wychowanie 
fizyczne 

edukacja 
wczesnoszkolna 

religia 
edukacja 
wczesnoszkolna 

język  
angielski 

3. edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

4. edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

5.  
edukacja 
wczesnoszkolna 

zajęcia 
rozwijające 

edukacja 
informatyczna 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa 3a 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

religia 
język 
angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2. edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

religia 
edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

3. język 
angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
informatyczna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

4. edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

5. wychowanie 
fizyczne 

 
zajęcia 
rozwijające 

  

6. wychowanie 
fizyczne 

    

 

 

 

Klasa 3b 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. edukacja 
wczesnoszkolna 

zajęcia 
rozwijające 

edukacja 
wczesnoszkolna 

religia 
edukacja 
wczesnoszkolna 

2. edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
informatyczna 

język                    
angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

3. edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

religia 
edukacja 
wczesnoszkolna 

język                    
angielski 

4. edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

5. wychowanie 
fizyczne 

    

6. wychowanie 
fizyczne 

    

 

 

 

 

 



 

 

Klasa 4a 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. język  
polski 

język  
polski 

język 
polski 

język  
polski 

informatyka 

2. przyroda matematyka plastyka 
język  
polski 

przyroda 

3. technika 
wychowanie 
fizyczne (basen) 

język angielski matematyka historia 

4. religia 
wychowanie 
fizyczne (basen) 

wychowanie 
fizyczne  

język  
angielski 

muzyka 

5.  język angielski 
wychowanie 
fizyczne  

religia matematyka 

6.   matematyka  
godzina  
z wychowawcą 

 

7.    wdż  

 

 

Klasa 5a 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. wychowanie 
fizyczne  

język  
polski 

matematyka 
wychowanie 
fizyczne  

język  
polski 

2. wychowanie 
fizyczne  

matematyka historia 
wychowanie 
fizyczne  

muzyka 

3. geografia  
historia język  

polski 
język  
polski 

język angielski I 
informatyka II 

4. matematyka  
język angielski I 
język angielski II 

religia  
język  
polski 

informatyka I 
język angielski II 

5. zajęcia 
rozwijające 

godzina  
z wychowawcą 

plastyka j. angielski I 
j. angielski II 

matematyka 

6.  technika język angielski I 
język angielski II 

religia  

7.  biologia    

8.  wdż    

 

 

 

 



 

 

Klasa 6a 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. język angielski I 
język niemiecki II 

język angielski I 
język niemiecki II 

język  
polski 

język polski muzyka 

2. język angielski II 
język niemiecki I 

język angielski II 
język niemiecki I 

język  
polski 

historia matematyka 

3. wychowanie 
fizyczne 

technika plastyka matematyka 
wychowanie 
fizyczne 

4. wychowanie 
fizyczne 

matematyka matematyka religia 
wychowanie 
fizyczne 

5. historia  godzina  
z wychowawcą 

religia biologia 
język angielski I 
informatyka II 

6.  język  
polski 

geografia 
 informatyka I 

język angielski II 

7.  zajęcia 
rozwijające 

 
 język polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa 7a 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. język  
polski 

matematyka biologia  geografia historia 

2. matematyka język polski  
wychowanie 
fizyczne  

język angielski informatyka 

3. chemia język polski 
wychowanie 
fizyczne 

biologia matematyka 

4. historia chemia język angielski matematyka 
język  
polski 

5. wychowanie 
fizyczne 

język niemiecki język niemiecki 
godzina  
z wychowawcą 

muzyka 

6. wychowanie 
fizyczne 

geografia plastyka język polski fizyka 

7.  język angielski religia religia  
 

8.  fizyka zajęcia 
rozwijające 

wdż  

 

 

Klasa 7b 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
1. geografia matematyka plastyka  matematyka chemia 

2. język  
polski 

historia 
wychowanie 
fizyczne  

matematyka 
język  
polski 

3. język angielski fizyka 
wychowanie 
fizyczne 

geografia 
język  
polski 

4. biologia język polski biologia historia język angielski 

5. wychowanie 
fizyczne 

chemia informatyka język polski fizyka 

6. wychowanie 
fizyczne 

język angielski religia 
godzina  
z wychowawcą 

muzyka 

7.  język niemiecki matematyka język niemiecki  

8.  
zajęcia 
rozwijające 

wdż religia  

 

 

 



 

 

Klasa 8a 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. matematyka 
język  
polski 

wos  matematyka matematyka 

2. historia 
język  
polski 

chemia  religia historia 

3. godzina  
z wychowawcą 

matematyka biologia język angielski język polski 

4. język  
niemiecki a 

edb język niemiecki geografia fizyka 

5. chemia wos religia 
język  
polski 

wychowanie 
fizyczne  

6. język angielski fizyka język angielski 
język  
polski 

wychowanie 
fizyczne  

7. wychowanie 
fizyczne  

 informatyka 
zajęcia 
rozwijające 

doradztwo 
zawodowe 

8. wychowanie 
fizyczne  

   doradztwo 
zawodowe 

 

 

Klasa 8b 

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. język  
polski 

historia język angielski historia geografia 

2. język  
polski 

wos matematyka matematyka chemia 

3. fizyka język angielski język niemiecki religia fizyka 

4. wos język polski religia język niemiecki język polski 

5. matematyka matematyka 
godzina  
z wychowawcą 

edb 
wychowanie 
fizyczne  

6. chemia biologia informatyka język angielski 
wychowanie 
fizyczne  

7. wychowanie 
fizyczne  

zajęcia 
rozwijające 

 język polski 
doradztwo 
zawodowe 

8. wychowanie 
fizyczne  

   doradztwo 
zawodowe 

 

 

 


