
plan lekcji dla klas 4 – 8 w roku szkolnym 2019/2020 
 

klasa 4 a  
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 - /j. ang - / j. ang -  j. ang / -  przyroda 
8.55 – 9.40 wf wf matematyka matematyka wf 
9.50 – 10.35 matematyka matematyka historia technika j. polski 
10.45 – 11.30 j. ang / inform j. polski j. polski wf g. wych 
11.50 – 12.35 j. polski religia przyroda inf / j. ang religia 
12.55 – 13.40 muzyka j. ang / -  plastyka j. polski  
14.00 – 14.45 j. francuski  wdŜ   
14.55 - 15.40   j. francuski   

 
 
 

klasa 5a 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 matematyka matematyka j. polski j. angielski matematyka gd 

8.55 – 9.40 muzyka j. angielski matematyka technika j. polski 
9.50 – 10.35 biologia wf geografia informatyka j. angielski 
10.45 – 11.30 g. wych j. polski wf matematyka wf 
11.50 – 12.35 j. polski historia religia wf plastyka 
12.55 – 13.40 religia   j. polski historia 
14.00 – 14.45  j. francuski    
    j. francuski  

 
 
 

klasa 5b 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 wdŜ religia technika - matematyka gd 
8.55 – 9.40 j. polski biologia historia j. angielski historia 
9.50 – 10.35 muzyka wf matematyka matematyka j. polski 
10.45 – 11.30 matematyka matematyka j. polski informatyka geografia 
11.50 – 12.35 wf j. angielski plastyka wf wf 
12.55 – 13.40 j. angelski j. polski religia j. polski g. wych 
14.00 – 14.45  j. francuski    
    j. francuski  

 
 
 

klasa 5c 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 j. polski -  religia muzyka wf 
8.55 – 9.40 matematyka gd wf j. angielski matematyka j. polski 
9.50 – 10.35 wf matematyka j. polski historia matematyka 
10.45 – 11.30 biologia historia informatyka technika j. angielski 
11.50 – 12.35 j angielski j. polski matematyka j. polski geografia 
12.55 – 13.40  g. wych wf plastyka religia 
14.00 – 14.45  j. francuski  wdŜ  
    j. francuski  

 
 



 
 

klasa 5d 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 wf matematyka wf technika j. polski 
8.55 – 9.40 matematyka gd j. polski matematyka muzyka matematyka 
9.50 – 10.35 historia biologia j. polski matematyka j. angielski 
10.45 – 11.30 geografia j. angielski j. polski j. angielski wf 
11.50 – 12.35 plastyka wf informatyka j. polski historia 
12.55 – 13.40 g. wych religia  religia  
14.00 – 14.45  j. francuski    
    j. francuski  

 
 
 

klasa 6 a 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
 

8.00 – 8.45 j. angielski  - matematyka matematyka j. polski 
8.55 – 9.40 religia matematyka wf historia j. polski 
9.50 – 10.35 wf j. polski technika g. wych wf 
10.45 – 11.30 plastyka wf j. angielski j. polski gd j. angielski 
11.50 – 12.35 j. polski informatyka geografia biologia matematyka 
12.55 – 13.40  historia j. polski muzyka religia 
14.00 – 14.45      

 
 
 

klasa 6 b  
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 g. wych historia matematyka j. angielski matematyka 
8.55 – 9.40 geografia j. angielski technika matematyka informatyka 
9.50 – 10.35 j. polski matematyka plastyka muzyka j. angielski 
10.45 – 11.30 wf wf j. polski wf j. polski gd 
11.50 – 12.35 religia j. polski j. polski historia religia 
12.55 – 13.40 biologia   j. polski wf 
14.00 – 14.45      

 
 
 

klasa 6 c  
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 biologia -  j. angielski j. polski j. polski gd 
8.55 – 9.40 historia matematyka j. polski j. polski j. angielski 
9.50 – 10.35 matematyka j. angielski matematyka wf religia 
10.45 – 11.30 j. polski j. polski technika matematyka g.wych 
11.50 – 12.35 wf wf historia muzyka wf 
12.55 – 13.40 religia plastyka   informatyka 
14.00 – 14.45  geografia    

 
 
 
 
 



klasa 7a 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 religia matematyka matematyka historia j. angielski 
8.55 – 9.40 matematyka chemia j. angielski j. niemiecki j. polski 
9.50 – 10.35 j. angielski informatyka fizyka g. wych matematyka 
10.45 – 11.30 muzyka biologia geografia j. polski religia 
11.50 – 12.35 geografia j. niemiecki wf chemia fizyka 
12.55 – 13.40 wf j. polski j. polski Biologia gd biologia 
14.00 – 14.45 j. polski historia plastyka wf wf 
14.55 - 15.40    wdŜ  

 
 
 
 

klasa 7b 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 muzyka fizyka j. polski matematyka chemia 
8.55 – 9.40 biologia historia j. niemiecki j. angielski biologia gd 
9.50 – 10.35 j. niemiecki  religia biologia j. polski matematyka 
10.45 – 11.30 matematyka informatyka matematyka historia j. polski 
11.50 – 12.35 j. polski j. angielski wf plastyka j. angielski 
12.55 – 13.40 chemia wf geografia fizyka wf 
14.00 – 14.45 wf j. polski religia g. wych geografia 
14.55 – 15.40      

 
 
 
 

klasa 7 c 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 matematyka wf j. ang / j. niem matematyka historia 
8.55 – 9.40 j. ang/infor matematyka biologia chemia j. ang / j. niem 
9.50 – 10.35 infor /j. ang j. niem / j. ang matematyka j. niem / j. ang wf 
10.45 – 11.30 fizyka chemia religia fizyka biologia gd 
11.50 – 12.35 biologia j. polski j. polski j. polski j. polski 
12.55 – 13.40 j. polski g. wych historia wf geografia 
14.00 – 14.45 geografia plastyka wf muzyka religia 
14.55 - 15.40 wdŜ     

 
 
 
 

klasa 8a 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 historia j. angielski historia fizyka j. niemiecki 
8.55 – 9.40 j. niemiecki informatyka WOS wf matematyka 
9.50 – 10.35 matematyka gd chemia wf matematyka j. polski 
10.45 – 11.30 wf matematyka matematyka j. angielski chemia 
11.50 – 12.35 fizyka biologia j. angielski j. polski WOS 
12.55 – 13.40 j. polski j. polski g. wych geografia EDB 
14.00 – 14.45 j. polski religia j. polski religia wf 
14.55 - 15.40   wdŜ   

 



klasa 8b 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

8.00 – 8.45 j. polski biologia WOS j. polski j. ang / infor 
8.55 – 9.40 j. polski j. polski gd matematyka matematyka matematyka 
9.50 – 10.35 matematyka gd matematyka j. niem/ j. ang fizyka chemia 
10.45 – 11.30 religia j. ang / j. niem j. polski geografia historia 
11.50 – 12.35 j. niem / j. ang fizyka chemia j. ang / j. niem infor / j. ang 
12.55 – 13.40 wf j. polski wf wf WOS 
14.00 – 14.45 EDB wf  historia g. wych religia 
14.55- 15.40  wdŜ    

 


