
Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018 – I semestr 

 

7 SP i GIMNAZJUM  
 

PON. klasa 7a klasa 7b klasa 7c klasa 2a klasa 2b klasa3a klasa 3b klasa 3c 

  8.15-  9.00 wf wf j.angielski geografia historia  j.polski muzyka j.polski  

  9.15- 10.00 j.angielski j.polski fizyka j.polski matematyka fizyka geografia muzyka 

10.15-11.00 j.polski j.angielski wf j.polski fizyka historia matematyka niem./hiszp. 

11.15-12.00 matematyka historia niem./hiszp. matematyka religia biologia  fizyka wf  

12.15-13.00 niem./hiszp. biologia muzyka wf wf religia j.polski matematyka 

13.10-13.55 fizyka niem./hiszp. matematyka fizyka religia wf wf j.polski 

14.05-14.50 informatyka  matematyka  religia niem./hiszp. j.polski matematyka religia fizyka 

 

WT. klasa 7a klasa 7b klasa 7c klasa 2a klasa 2b klasa3a klasa 3b klasa 3c 

  8.15-  9.00 religia godz.wych. chemia historia j.angielski fizyka biol./geografia geografia/biol. 

  9.15- 10.00 muzyka religia j.polski j.angielski tech./chemia biol./geografia fizyka historia 

10.15-11.00 geografia informatyka matematyka  biologia tech./chemia j.polski j.angielski fizyka 

11.15-12.00 j.polski geografia informatyka fizyka  chemia/tech. matematyka historia j.angielski 

12.15-13.00 historia fizyka godz.wych. matematyka  chemia/tech. j.angielski wos/pdż geografia 

13.10-13.55 matematyka plastyka historia godz.wych. fizyka wos/pdż matematyka religia 

14.05-14.50 plastyka muzyka j.polski wos/pdż pdż/wos chemia religia matematyka 

 

ŚR. klasa 7a klasa 7b klasa 7c klasa 2a klasa 2b klasa3a klasa 3b klasa 3c 

  8.15-  9.00         

  9.15- 10.00 godz.wych. matematyka j.angielski tech./chemia j.polski niem./hiszp biologia historia 

10.15-11.00 j.angielski niem./hiszp. religia tech./chemia geografia historia j.angielski biologia 

11.15-12.00 j.polski j.angielski niem./hiszp. chemia/tech. biologia geografia j.polski religia 

12.15-13.00 matematyka j.polski biologia chemia/tech. niem./hiszp. religia samoobrona j.angielski 

13.10-13.55 matematyka j.polski geografia religia j.angielski samoobrona chemia samoobrona 

14.05-14.50 chemia geografia j.polski religia matematyka j.angielski niem./hiszp. j.polski 

 

CZW. klasa 7a klasa 7b klasa 7c klasa 2a klasa 2b klasa3a klasa 3b klasa 3c 

  8.15-  9.00 biologia historia chemia informatyka j.polski j.angielski historia niem./hiszp. 

  9.15- 10.00 historia religia j.polski j.polski historia niem./hiszp. j.angielski chemia 

10.15-11.00 j.polski chemia matematyka historia niem./hiszp. matematyka j.polski j.angielski 

11.15-12.00 j.polski matematyka fizyka matematyka j.angielski chemia j.polski godz.wych. 

12.15-13.00 niem./hiszp. fizyka j.angielski j.angielski matematyka j.polski godz.wych. j.polski 

13.10-13.55 religia j.angielski matematyka niem./hiszp. informatyka j.polski matematyka j.polski 

14.05-14.50 j.angielski j.polski plastyka j.angielski j.polski muzyka niem./hiszp. matematyka 

 

PT. klasa 7a klasa 7b klasa 7c klasa 2a klasa 2b klasa3a klasa 3b klasa 3c 

  8.15-  9.00 fizyka biologia historia j.polski matematyka wf j.angielski pdż/wos 

  9.15- 10.00 biologia chemia j.polski matematyka j.polski j.angielski wf wf 

10.15-11.00 j.angielski j.polski biologia  wf wf matematyka chemia j.angielski 

11.15-12.00 chemia j.angielski geografia j.angielski godz.wych. godz.wych. j.polski matematyka 

12.15-13.00 geografia matematyka wf j.polski j.angielski j.polski matematyka chemia 

13.10-13.55 wf wf j.angielski      

14.05-14.50         

 

 

 


