
Plan uczniów II semestr 2017/2018

1a SP 1b SP 4a SP 7a SP 2a G 2b G 3a G 3b G
1 wf edukacja wczesnoszk.                     /      j. ang. 2 fizyka   Inf. 1/   matematyka j. niemiecki w-f

2 edukacja wczesnoszk. edukacja wczesnoszk. historia geografia j. niemiecki godz.wych. matematyka j. polski

3 edukacja wczesnoszk. wychowanie fizyczne religia j. niemiecki j. polski j. angielski fizyka matematyka

4 edukacja wczesnoszk. edukacja wczesnoszk. matematyka j. polski j. angielski historia religia j. niemiecki

5 religia j. polski matematyka historia j. niemiecki j. polski j. angielski

6  j.ang. 1/ historia matematyka j. polski j. polski religia

7 religia wdż/                   / wdż

8

1 edukacja wczesnoszk. edukacja wczesnoszk. j. angielski wf chemia

2 edukacja wczesnoszk. edukacja wczesnoszk.                         /  j.ang. 2 j. polski wf wos biologia

3 edukacja wczesnoszk.  zajęcia komputerowe j. polski j. angielski biologia fizyka historia wf

4 wf edukacja wczesnoszk. wf historia j. polski j. angielski matematyka fizyka

5 wf fizyka matematyka j. polski j. angielski matematyka

6  j. ang 1/ informatyka 2 matematyka wos matematyka fizyka godz.wych.

7 Inf 1/ wf godz. wych. religia wf muzyka

8 muzyka inf 1/ wf

1 Zk edukacja wczesnoszk. wdż matematyka j.polski

2 edukacja wczesnoszk. edukacja wczesnoszk. j. polski j. angielski matematyka geografia wf

3 edukacja wczesnoszk. edukacja wczesnoszk. przyroda chemia j. angielski j.polski w-f historia 

4 edukacja wczesnoszk. j. angielski matematyka geografia religia w-f zaj. techniczne j.polski

5 religia technika j.polski wf chemia historia matematyka

6 muzyka wf zaj. t echniczne matematyka chemia j. angielski

7                          / Inf 2 zaj.artystyczne zaj. techniczne religia w-f

8 muzyka zaj. techniczne

1 wf wf j. ang.  1  / godz. wych. matematyka matematyka j. polski

2 edukacja wczesnoszk. edukacja wczesnoszk. j. polski matematyka chemia biologia matematyka j. angielski

3 edukacja wczesnoszk. edukacja wczesnoszk. kółko j.niem biologia fizyka j. polski j. angielski religia 

4 j. angielski religia matematyka j. polski wf historia j. niemiecki fizyka

5 religia j. angielski godz. wych. j. niemiecki j. polski wf chemia historia

6 plastyka wf historia j. niemiecki j. polski chemia

7 w-f plastyka                         /inf.2                      /inf. 2 godz. Wych.

8 Inf.     1     / wf

1 edukacja wczesnoszk. edukacja wczesnoszk. matematyka chemia j. niemiecki j. polski j. angielski edb

2 edukacja wczesnoszk. edukacja wczesnoszk. j. polski wf biologia matematyka edb j. niemiecki

3 edukacja wczesnoszk. edukacja wczesnoszk. przyroda j. polski wf j. angielski biologia matematyka

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

5 wf biologia religia zaj.art. geografia j. polski

6                          /j.ang.2 religia geografia w-f j. polski plastyka

7 wdż religia plastyka w-f

8
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