
Przekazywanie zadań klasom  

Uwaga! Terminy oznaczone kolorem zielonym są ustalone. Pozostałe mogą ulec jeszcze 

zmianie 

klasa Dzień tygodnia Przedmioty 

1a poniedziałek edukacja wczesnoszkolna – przez cały tydzień 

 wtorek religia, j. angielski 

 Środa  

 czwartek  

 piątek  

1b poniedziałek edukacja wczesnoszkolna – codziennie rano 

 wtorek religia, j. angielski 

 Środa  

 czwartek  

 piątek  

2a poniedziałek 
religia,  
edukacja wczesnoszkolna - cały tydzień 

 wtorek j. angielski 

 Środa  

 czwartek  

 piątek  

2b poniedziałek 
religia,  
edukacja wczesnoszkolna – przez cały tydzień 

 wtorek j. angielski 

 Środa  

 czwartek  

 piątek  

 

  



 

3a poniedziałek 
edukacja wczesnoszkolna na cały tydzień, 
religia 

 wtorek  

 Środa  

 czwartek religia 

 piątek j. angielski 

3b poniedziałek 
edukacja wczesnoszkolna na cały tydzień, 
religia 

 wtorek  

 Środa  

 czwartek religia 

 piątek j. angielski 

4a poniedziałek 
technika, przyroda, j. polski,  
matematyka, plastyka (co 2 tygodnie) 

 wtorek historia, j. angielski, matematyka, wf  

 Środa j. polski, matematyka, religia, informatyka 

 czwartek j. angielski, muzyka, zzw 

 piątek j. polski, matematyka, wf 

4b poniedziałek 
technika, przyroda, j. polski,  
matematyka, zzw 

 wtorek informatyka, j. polski, matematyka, historia, 

 Środa j. polski, j. angielski, matematyka,  

 czwartek j. angielski, j. polski, plastyka, wf 

 piątek j. polski, matematyka, muzyka, religia  

 

  



 

5a poniedziałek 
historia, j. angielski, matematyka, biologia, 
muzyka, j. polski, wf,  
plastyka (co 2 tygodnie) 

 wtorek matematyka, biologia, j. polski, technika 

 Środa 
geografia, matematyka,  
informatyka (gr. p. Chmielewskiej), 
j. polski, informatyka (gr. p. Bartosiak) 

 czwartek j. angielski, matematyka, j. polski,  

 piątek j. polski, religia 

5b poniedziałek 
historia, j. angielski x2,  
j. polski, biologia, matematyka, muzyka 

 wtorek wf, biologia, technika, wf - dz 

 Środa j. polski, geografia, informatyka 

 czwartek 
j. angielski x 1,  
j. polski, plastyka, zzw 

 piątek wf, religia 

5c poniedziałek 
j. angielski x 2h, 
biologia, muzyka, j. polski, matematyka, 
technika, wf -dz 

 wtorek 
historia, wf, biologia, informatyka gr 2, 
j. polski, matematyka, wf –dz., 

 Środa geografia, j. polski,  

 czwartek 
j.angielski x 1h,  
matematyka, informatyka gr.1, j. polski 

 piątek 
wf, j. polski, matematyka,  
wf –dz, religia 

 

  



 

5d poniedziałek 
historia, j. angielski, matematyka, biologia,  
wf, plastyka (co 2 tygodnie) 

 wtorek biologia, informatyka 

 Środa j. polski, geografia, matematyka 

 czwartek j. angielski, j. polski, muzyka, technika 

 piątek j. polski, religia 

5e poniedziałek 
j. angielski, biologia, j. polski,  
matematyka, religia 

 wtorek 
historia, biologia, matematyka, 
j. polski, wf 

 Środa 
geografia, informatyka, j. polski,  
technika, muzyka 

 czwartek 
j. angielski, j. polski, matematyka,  
informatyka (grupa p. Janickiej), plastyka 

 piątek j. polski, matematyka, wf, zzw 

6a poniedziałek 
technika, j. angielski, matematyka,  
biologia, muzyka 

 wtorek historia, j. polski, matematyka, biologia 

 Środa geografia, matematyka, informatyka, zzw 

 czwartek 
wf, j. angielski, j. polski, matematyka, 
plastyka, religia 

 piątek j. polski, wdż 

6b poniedziałek 
j. angielski, matematyka, muzyka, 
j. polski, religia  

 wtorek 
historia, wf, matematyka, biologia,  
j. polski,  

 Środa matematyka, informatyka, j. polski, technika 

 czwartek j. angielski, matematyka, plastyka, j. polski 

 piątek wf, j. polski, geografia, wdż 

 



6c poniedziałek 
j. angielski, biologia, muzyka,  
j. polski, plastyka (co 2 tygodnie) 

 wtorek historia, biologia, matematyka, j. polski 

 Środa 
wf, geografia, informatyka,  
polski, technika 

 czwartek 
j. angielski, matematyka, j. polski,  
matematyka 

 piątek 
matematyka, j. polski, wdż,  
religia, wf, zzw 

7a poniedziałek 
j. angielski, fizyka , j. polski, matematyka,  
j. niemiecki, plastyka (co 2 tygodnie) 

 wtorek 
chemia, biologia, matematyka,  
j. polski, muzyka, matematyka 

 Środa 
historia, j. polski, j. niemiecki,  
fizyka, religia, informatyka 

 czwartek wf, j. angielski, matematyka, j. polski 

 piątek 
matematyka, geografia, j. polski,  
wdż, doradztwo zawodowe 

7b poniedziałek 
j. angielski x 2 h,  
matematyka, biologia, muzyka,  
j. polski, j. niemiecki, plastyka (co 2 tygodnie) 

 wtorek 
chemia, matematyka, j. polski, fizyka, 
wf gr. 2, wf gr 1 

 Środa 
historia, geografia, matematyka,  
j. polski, j. niemiecki, religia  

 czwartek 
j. angielski x 1h,  
matematyka, informatyka, j. polski  

 piątek 
matematyka, j. polski,  
wf gr. 2,wf gr.1,  
wdż, doradztwo zawodowe 

 

  



 

7c poniedziałek 
j. angielski x 2h,  
matematyka, biologia, j. polski,  
plastyka (co 2 tygodnie)  

 wtorek chemia, matematyka, biologia, j. polski, wf 

 Środa 
historia, geografia, matematyka,  
j. polski, j. niemiecki, religia 

 czwartek 
j. angielski x 1h,  
fizyka, matematyka, informatyka, j. polski 

 piątek 
matematyka, j. polski, niemiecki, muzyka,  
wf, wdż, doradztwo zawodowe 

8a poniedziałek 
edb, j. angielski, biologia, matematyka,  
j. niemiecki, wf, fizyka 

 wtorek chemia, j. polski, biologia, religia 

, Środa geografia, matematyka, fizyka 

 czwartek historia, wos, j. angielski, informatyka 

 piątek j. polski, matematyka, doradztwo zawodowe 

8b poniedziałek 
edb, j. angielski, biologia, j. polski,  
j. niemiecki, matematyka 

 wtorek 
chemia, biologia, j. polski, fizyka,  
wf, religia, ZzW 

 Środa geografia, j. polski, matematyka 

 czwartek historia, j. angielski, j. polski, matematyka 

 piątek 
j. polski, matematyka, wos,  
wf, doradztwo zawodowe 

 


