
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH    obowiązuje od dnia 22.11.2021r.

Ia Ib Ic IIa1 IIa2
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1 matematyka j.ang/j.ang

2 matematyka j.ang/j.ang wos

3 edb historia geografia

4 geografia wos wos
5 j.pol. matematyka fizyka matematyka historia
6 j.pol. matematyka inf/- matematyka j.pol.
7 wos l.wych. pp matematyka
8 wf dz/wf chł wf dz/inf chł fizyka matematyka
9

1 j.pol l.wych. chemia
2 inf/- j.pol. geografia chemia
3 historia matematyka chemia geografia biologia
4 chemia j.ang/j.ang matematyka biologia j.pol.
5 j.ang gr.1,2,3 biologia j.ang gr.1,2,3 historia wf

6 chemia j.polski wf
7 wf dz/wf chł wf dz j.polski l.wych.
8 wf dz/wf chł wf dz j.ang. gr. 3,4 j.ang. gr. 3,4
9 matematyka

  
  

  
  

  
  

śr
o

d
a

1 historia matematyka muzyka j.niem. gr.5 j.niem. gr.5
2 l.wych. j.pol. matematyka historia historia
3 fizyka edb matematyka historia historia
4 j.pol. j.niem/j.niem biologia j.pol. geografia

5 religia j.pol. inf

6 religia wos j.pol.
7 wf religia
8 wf
9

  
  

  
  

  
  

  
 c

zw
ar

te
k

1 historia historia edb j.ang. gr.1,2,5 j.ang. gr.1,2,5
2 łacina j.pol. matematyka wos wos
3 geografia j.niem/j.niem matematyka wos wos

4 j.pol. j.ang/j.ang historia biologia j.pol.

5 fizyka matematyka j.pol.
6 wf chł wf dz/wf chł chemia matematyka
7 religia inf matematyka
8 inf/- matematyka
9

  
  

  
  

  
  

  
  

 p
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1 j.pol. religia religia j.niem. gr.5 j.niem. gr.5
2 j.pol. fizyka chemia j.pol. religia
3 religia j.pol. biologia j.pol. pp
4 biologia j.pol. historia religia geografia
5 wos plastyka l.wych. religia biologia
6 inf/- matematyka j.polski chemia j.pol.
7 wf chł/inf dz wf dz/wf chł wf j.pol.
8 wf chł wf dz/wf chł wf fizyka
9

j.ang gr.3,4     
j.niem. gr.1,2

j.ang gr.3,4     
j.niem. gr.1,2

j.ang gr.3,4     
j.niem. gr.1,2

j.ang gr.3,4     
j.niem. gr.1,2

j.ang gr.1,2,5     
j.niem. gr.3,4

j.ang gr.1,2,5     
j.niem. gr.3,4

j.niem gr.1,2      
j.ang gr.3

j.niem gr.1,2        
j.ang gr.3

  
  

  
  

  
   

  
  w
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j.niem gr.1,2      
j.ang gr.3

j.niem gr.1,2         
j.ang gr.3

j.ang gr.1,2     
j.niem gr.3

j.ang gr.1,2        
j.niem gr.3

j.ang gr.1,2,5     
j.niem. gr.3,4

j.ang gr.1,2,5     
j.niem. gr.3,4

j.ang gr.1,2     
j.niem gr.3

j.ang gr.1,2           
j.niem gr.3



TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH    obowiązuje od dnia 22.11.2021r.

IIb IIc IIIa1 IIIb1 IIIc1

wf / wf historia j.pol

wf / wf matematyka j.pol

matematyka fizyka matematyka

wos PR/ wos PR/ fizyka PR matematyka matematyka biologia j.ang/j.ang
geogr PR/inf PR geogr PR/chem PR l.wych. wf historia

chemia biologia historia wf fizyka
j.pol. fizyka j.pol. PR l.wych.

wos PP/fizyka PP gr1 religia

biologia matematyka j.pol PR/j.pol PP pp chemia PR/inf PR
historia biologia j.pol PR/j.pol PP matematyka chemiaPR/inf PR

geogr PP/inf PP chemia PR / inf PP fizyka j.pol. j.ang/j.ang
geogr PR/inf PR geogr PR/geogrPP fizyka j.niem/j.niem matematyka

j.pol. pp chemia geogr j.niem/j.niem

j.pol. j.pol. geogr PR/inf inf PR biol PR/geogr PR
l.wych. j.pol. j.ang PP/j.ang PR fizyka

j.ang. gr. 3,4 j.ang. gr. 3,4

j.niem. gr.5 j.niem. gr.5 historia religia j.pol
chemia matematyka j.niem/j.niem j.pol religia

geogr PR/inf PR geogr PR/chem PR j.ang PP/j.ang PR matematyka j.niem/j.niem
matematyka wos geogr PP/inf fizyka religia

matematyka historia geogr PR/j.pol PR historia biol PR/geogr PR

wf / wf inf PR matematyka
religia j.pol. wos PR/j.ang PR inf PR matematyka
religia religia wf

j.ang. gr.1,2,5 j.ang. gr.1,2,5 matematyka matematyka inf PR / geogr PP
wos PR/ wos PR/ fizyka PR j.pol. geogr PR/ j.ang PR matematyka biol PR/geogr PR
wos PR/ wos PR/ fizyka PR matematyka j.pol PR / geogr PR j.ang/j.ang biol PR/geogr PR

pp matematyka historia j.niem/j.niem wf

biologia historia historia j.pol wf
matematyka chem PP/inf PP religia j.pol j.pol
wf dz/ wf chł wf dz/wf chł j.polPR/j.pol PP matematyka
wf dz/ wf chł wf dz/wf chł wos PR

j.niem. gr.5 j.niem. gr.5 j.niem/j.niem matematyka chem PR/biol PP
matematyka biologia j.ang PR/j.pol PP religia pp
matematyka l.wych. j. ang PR/j. ang PP j.ang/j.ang l.wych.
wf dz/wf chł wf dz/wf chł religia j.ang/j.ang inf PP/chemia PP

j.pol. matematyka pp chemia j.ang/j.ang
historia geogr PP/chem PP biologia fizyka wf

geogr PR/geogr PP geogr PR / chem PR fizyka historia
fizyka PP gr2

j.ang gr.3,4               j.niem. 
gr.1,2

j.ang gr.3,4               
j.niem. gr.1,2

j.ang gr.3,4                      
j.niem. gr.1,2

j.ang gr.3,4               
j.niem. gr.1,2

j.ang gr.1,2,5                    
j.niem. gr.3,4

j.ang gr.1,2,5     
j.niem. gr.3,4

j.ang gr.1,2,5             
j.niem. gr.3,4

j.ang gr.1,2,5     
j.niem. gr.3,4



IIIb IIIc IIIa

biol/geogr/fiz biol/geogr/j.pol PR

biol/geogr/fiz biol/geogr/j.pol PR

j.pol wf/wf

j.pol wf/wf
j.niem PR/j.niem PR/j.ang PP j.niem PR/j.ang PP
j.ang PR/j.ang PR/j.niem PP j.ang PR/j.niem PP

wf/wf chemia PR
chemia PR

j.ang PR/j.ang PR j.ang PR
j.ang PR/j.ang PR/j.ang PP j.ang PR/j.ang PP

j.pol łacina
l.wych. j.pol PR/j.polPP

matematyka PR/matematyka PP matematyka PR/matematyka PP

matematyka PR/matematyka PP matematyka PR/matematyka PP
wos PR chemia PR/wos PR
wos PR chemia PR/wos PR

biol/geogr/fiz biol/geogr/j.pol PR
biol/geogr/fiz biol/geogr/j.pol PR

religia j.pol PP/j.pol PR
matematyka PR/historia PR matematyka PR/historia PR

matematyka PR/historia PR matematyka PR/historia PR

matematyka PR/historia PR matematyka PR/historia PR
wos PR wos PR
wos PR wos PR

j.niem PR/j.niem PR j.niem PR
j.angPR/j.angPR/ j.ang PR

j.pol. religia

matematyka PR/historia PR matematyka PR/historia PR

matematyka PR/matematyka PP matematyka PR/matematyka PP
his / przyr his / przyr
his / przyr his / przyr

religia

j.angPR/j.angPR/j.angPP j.angPR/j.angPP
j.angPR/j.angPR/j.ang PP j.angPR/j.angPP

religia wf/wf
ekonomia/łacina j.pol PP/j.pol PR

wf/wf j.pol PP/j.pol PR
wf/wf l.wych.



IIIb1 IIIb2



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

I a sala Ib1 sala Ib2 sala Ic sala

   
p

o
n

ie
d

zi
a

łe
k

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.


	Arkusz1
	Arkusz2

