
PLAN  LEKCJI  OD  30.03.2020. 

 Poniedziałek 

lp IV Va Vb VIa VIb VIIa VIIb VIII 

1 wf Zaj z wych  Zaj z wych Zaj z wych Zaj z wych Zaj z wych Zaj z wych 

2 religia matematyka informatyka j. polski geografia wf historia j. angielski 

3 historia  informatyka j. polski j. angielski j. angielski matematyka wf matematyka 

4 matematyka wf matematyka informatyka biologia  j. angielski j. polski wf 

5 j. polski religia historia matematyka muzyka  chemia j.polski wf 

6     matematyka j.polski chemia j. polski  

7     j. polski  historia informatyka chemia 

8      Doradztwo 

zawodowe- co 

drugi tydzień / 

KOSS 

Doradztwo 

zawodowe-co 

drugi tydzień / 

KOSS 

j. polski 

 

 Wtorek  

lp IV Va Vb VIa VIb VIIa VIIb VIII 

1 j.polski matematyka geografia historia j.polski wf j. polski j. angielski 

2 j.polski plastyka matematyka matematyka j. polski historia wf j.niemiecki 

3 wf j. angielski biologia j. polski wf geografia matematyka historia 

4 j.angielski biologia j. angielski wf religia matematyka geografia matematyka 

5 przyroda technika j. polski religia matematyka fizyka biologia j. polski 

6 religia j. polski wf technika j. angielski j.polski religia WOS 

7 technika wf    religia j. angielski j. polski 

8        religia 



 

 Środa 

 

lp IV Va Vb VIa VIb VIIa VIIb VIII 

1 wf geografia  j.polski matematyka   j. angielski j. polski 

2 j.polski j. polski plastyka matematyka historia matematyka wf informatyka 

3 informatyka j.polski j.polski geografia j. angielski biologia matematyka historia 

4 muzyka historia religia j. polski j.polski religia geografia fizyka 

5 matematyka j.angielski matematyka wf religia j.polski muzyka geografia 

6 j. angielski muzyka j.angielski religia wf fizyka biologia matematyka 

7   wf   j. niemiecki religia j. angielski 

8      j. angielski j. niemiecki religia 

 

 

 

 Czwartek 

 

lp IV Va Vb VIa VIb VIIa VIIb VIII 

1 j. angielski j. polski  j. polski  chemia fizyka matematyka 

2 matematyka j. angielski wf historia j.polski j. polski chemia fizyka 

3 j.polski matematyka j.angielski wf matematyka j.polski historia chemia 

4 plastyka wf matematyka biologia informatyka wf j. polski j. polski 

5 Zaj z wych historia religia j.angielski wf geografia matematyka j.polski 

6   historia   muzyka plastyka wf 

7   muzyka   informatyka  j. niemiecki 

8      j. niemiecki  wdż 



  

 

 Piątek 

 

lp IV Va Vb VIa VIb VIIa VIIb VIII 

1 wdż  j.polski matematyka wf j. angielski fizyka EDB 

2 przyroda matematyka j.polski wf historia wf j. angielski matematyka 

3 wf wf j. angielski muzyka plastyka matematyka Język polski biologia 

4 matematyka religia wf j. angielski technika plastyka wf WOS 

5  j. polski technika plastyka  biologia matematyka wf 

6       j. niemiecki doradztwo 

zawodowe-co 

drugi tydzień 

 


