
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH    obowiązuje od dnia 09.09.2019r.

Ia1 Ib1 Ic1 Ib
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n
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d
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a
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1 matematyka l.wych infPR j.polski
2 matematyka biologia infPR j.polski
3 j.niem/j.niem geografia j.ang/j.ang fizyka
4 j.angPP/j.angPR religia j.polski j.ang/j.ang
5 historiaPR inf/wf matematyka wok
6 geografiaPP inf/wf matematyka religia
7 religia geografiaPP
8
9

1 j.polPR/j.polPP matematyka j.niem/j.niem
2 j.polPR/j.polPP muzyka religia j.niem/j.niem
3 matematyka j.pol j.niem/j.niem j.ang/j.ang
4 religia j.pol j.niem/j.niem j.ang/j.ang
5 wf/wf matematyka j.ang/j.ang wos
6 wf/wf historia matematyka
7 edb wos j.polski
8
9

   
   

   
   

ś
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d
a

1 j.polPR/wosPR matematyka j.polski matematyka
2 wosPP/wosPR wf/wf j.polski chemia
3 historiaPR j.polski wf/wf inf/wf
4 j.niem/j.niem j.ang/j.ang matematyka inf/wf
5 j.angPP/j.angPR chemia matematyka edb
6 geogrPR/j.angPR fizyka biolPR/geogPR religia
7 muzyka edb pp
8 muzyka
9

   
   

   
   

   
c
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a

rt
e

k

1 j.polPR/j.polPP j.niem/j.niem wos geografia
2 inf/wf j.niem/j.niem historia matematyka
3 historiaPR inf/wf religia matematyka

4 j.angPP/j.angPR inf/wf fizyka historia
5 l.wych matematyka j.ang/j.ang historia
6 religia matematyka chemPR/chemPP wf/wf
7 chemPR/biolPP wf/wf
8
9
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1 j.polPR/j.polPP historia infPP biologia
2 j.pol.PR/geogrPR j.polski biolPR/geogPR pp
3 chemia j.ang/j.ang j.polski j.niem/j.niem
4 inf/wf j.ang/j.ang wf/wf j.polski
5 fizyka matematyka wf/wf l.wych
6 biologia fizyka historia
7 wosPR edb l.wych
8
9
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TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH    obowiązuje od dnia 09.09.2019r.

Ic IIa IIb1

edb matemPR matematyka
religia j.polPR/matemPR matematyka

matematyka j.polPR/j.polPP j.polski
matematyka biol/hist biol/geogr/fiz
j.ang/j.ang biol/hist biol/geogr/fiz

religia j.angPR/j.angPP j.angPR/j.angPP
fizyka wf/wf j.angPR/inf

wf/wf inf

wf/wf biol/hist biol/geogr/fiz
wf/wf biol/hist biol/geogr/fiz

pp j.polPR/matemPR matematyka
pp matemPP/matemPR matematyka

geografia l.wych. l.wych.
j.polski j.angPR/j.niemPP j.angPR/j.niemPP
j.polski j.angPR wf

j.niemPR

historia chemia j.niemPR
j.niem/j.niem j.polPR/matemPR matematyka

chemia j.polPR/matemPR matematyka
j.polski his/przyroda wf
inf/wf his/przyroda wf

l.wych. wf/wf his
religia/etyka religia/etyka
religia/etyka religia/etyka

inf/wf j.angPR/j.angPP j.angPR/j.angPP
historia j.angPR/j.angPP j.angPR/j.angPP
j.polski j.angPR/j.niemPP j.angPR/j.niemPP

matematyka j.polPR/j.polPP j.polski
biologia j.polPR/j.polPP j.polski

wos biol/hist biologia
chemia
chemia

j.ang/j.ang łacina/- ekonomia
j.ang/j.ang łacina/chemia his

wok matemPP/matemPR matematyka
j.niem/j.niem matemPP/matemPR matematyka
j.niem/j.niem j.polPR/j.polPP j.polski
matematyka j.niemPR j.niemPR/inf

j.niemPR j.niemPR/inf



IIb2 IIIa IIIb1

j.polski j.hiszpPR/j.niemPR/j.fran/WOS j.hiszpPR/j.niemPR
j.polski j.hiszpPR/j.niemPR/j.fran/WOS j.hiszpPR/j.niemPR
religia łacina matematyka

biol/geogr/fiz wf matematyka
biol/geogr/fiz wf j.polski

j.angPR/j.angPP his/przyr his
j.angPR/inf his/przyr his

inf etyka religia/etyka
etyka religia/etyka

biol/geogr/fiz j.angPP j.angPP
biol/geogr/fiz j.angPP j.angPP
matematyka biol/hist biol/geogr/fiz
matematyka biol/hist biol/geogr/fiz
matematyka matematyka inf

j.angPR/j.niemPP j.polski inf
wf j.angPR inf

j.niemPR j.angPR j.angPR
matematyka j.angPR j.angPR
matematyka j.angPR/j.niemPP/j.hiszpPP j.angPR/j.niemPP/j.hiszpPP
matematyka j.polski l.wych.

j.polski j.polski wf
religia matematyka j.polski

his matematyka
his

j.angPR/j.angPP j.polski matematyka
j.angPR/j.angPP j.polski matematyka
j.angPR/j.niemPP j.polski matematyka

matematyka j.angPR/WOS wf
matematyka j.angPR/WOS wf

biologia wf j.polski
religia j.polski
religia rys.tech.

wf j.polski matematyka
wf j.polski matematyka

ekonomia biol/hist biol/geogr/fiz
j.polski biol/hist biol/geogr/fiz
l.wych l.wych. j.angPR/inf

j.niemPR/inf j.angPP j.angPR/j.angPP
j.niemPR/inf j.angPP j.angPR/j.angPP

ekonomia 



IIIb2 IIIc

j.hiszpPR/j.niemPR/j.fran j.hiszpPR/j.niemPR/j.fran
j.hiszpPR/j.niemPR/j.fran j.hiszpPR/j.niemPR/j.fran

wf matemPR
j.polski matemPR/łacina

matematyka j.polski
matematyka biologia

religia l.wych.
etyka religia/etyka
etyka religia/etyka

j.angPP/j.angPP j.angPP
j.angPP/j.angPP j.angPP/matemPP

biol/geogr/fiz wf/wf
biol/geogr/fiz wf/wf

inf biologia
inf biologia
inf chemia

chemia

j.angPR j.angPR
j.angPR j.angPR

j.angPR/j.niemPP/j.hiszpPP j.angPR/j.niemPP/j.hiszpPP
j.polski his

matematyka j.polski
l.wych. his

wf chemia
wf chemia

his matemPR
j.polski matemPR
j.polski matemPR

religia matemPP/łacina
matematyka wf/wf
matematyka j.angPR

his j.angPR
rys.tech. j.angPR

matematyka matemPR
matematyka matemPR
biol/geogr/fiz j.polski
biol/geogr/fiz j.polski
j.angPR/inf biologia

j.angPR/j.angPP/j.angPP j.angPP/matemPP
j.angPR/j.angPP/j.angPP j.angPP

ekonomia



TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH    obowiązuje od dnia 03.12.2012r.
Klasy (oddziały)

I a sala Ib1 sala Ib2 sala Ic sala
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1 polski geografia polski l.wych
2 matematyka biologia chemia WOK
3 fizyka historia Wok matematyka
4 chemia niem/ inf. fizyka matematyka
5 historia chemia l.wych. biologia
6 biologia ang/ang historia polski
7 l.wych. etyka historia infor./-
8 religia etyka
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TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH    obowiązuje od dnia 03.12.2012r.
Klasy (oddziały)

IIa IIc IId IIp IIIa III c III d1

niemiecki fizyka łacina inf./- ang/ang wf/wf ang/ang
polski matematyka łacina inf./- ang/ang wf/wf ang/ang
polski niemiecki polski wf/wf ang/ang biologia historia

wf polski polski ang/ang matematyka biologia historia
fizyka angielski angielski ang/ang polski religia polski
WOS angielski angielski polski religia chemia geografia

chemia l.wych. biologia historia WOK l. wych.
historia historia inf./-



TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH    obowiązuje od dnia 03.12.2012r.

IIId2 III p1 IIIp2

WOS wf/wf ang/ang
WOS wf/wf ang/ang

niemiecki polski matematyka
polski ang/ang polski
l.wych. fizyka

matematyka
fak.
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