
PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJE OD 8 LUTEGO 2021  DO ............................

I A I B I C II-X II-Y
PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT

1 grM chemia roz / grP fizyka roz 21/22 --- j. polski 15 --- / j. niemiecki III.1 27 grD j.polski roz / grM j.polski pod

2 zajęcia z wychowawcą 4 chemia / wpk 21 j. polski 15 j. polski 16 grD j.polski roz / grM j.polski pod

3 grM chemia roz / grP matemat roz 21/3 j.angielski gr2 / j.angielski gr3 24/18 j. angielski gr4 (całością) CM grP fizyka roz / grA WOS roz 22/26 grM biologia roz / grD biologia pod

4 religia 21 j.angielski gr2 / j.angielski gr3/ wpk 24/18 matematyka 25 religia / RW CM zajęcia z wychowawcą

5 j.angielski gr1 (całością) 24 matematyka / wpk 23 WOS roz 27 matematyka roz 25 grD historia roz / grM historia pod

6 j.angielski gr1 (całością) 24 zajęcia z wychowawcą 23 matematyka roz 25 podstawy przedsiębiorczości

7 j. polski  roz 18 chemia 21 geografia

8 religia 17 geografia 26 grM biologia roz / grD chemia pod

9

10

1 grM matemat pod/ grP biologia pod 23/20 historia roz 19 edukacja dla bezpieczeństwa 4 matematyka roz 25 matematyka

2 geografia 26 historia roz 19 edukacja policyjna 4 matematyka roz 25 WOS

3 język polski 4 geografia 26 historia 19 grP WOS pod / grA fizyka pod 27/22 j.angielski gr3/ informatyka gr2

4 grP chemia pod / grM fizyka pod 21/22 WOS  roz 27 edukacja wojskowa mała s. gimn historia 19 informatyka gr1 / j.angielski gr4

5 wf chłopców / wf dziewcząt wf chłopców / wf dziewcząt religia 27 grP fizyka roz / grA język angielski w biznesie 22/18 grM chemia roz / grD biologia pod

6 WOS 18 informatyka gr1 / j.łac i kultura antyczna gr2 3/27 geografia roz 26 j.angielski gr1 / j.angieski gr2 15/24 religia

7 edukacja dla bezpieczeństwa 4 j.łac i kultura antyczna gr1/ informatyka gr2 27/3 wf całością religia / RW 19/-- fizyka

8 gr1 informatyka / --- 3 wf całością j. niemiecki III.1 / ----- 27 -- / grD chemia pod

9 -- / grD zaj klubu dzien.

10
11

1 historia 19 --- --- biologia 20 ---

2 grM biologia roz / grP matematyka roz 20/16 wpk / j. angielski gr2 / j. angielski gr3 24/18 ---/ informatyka gr1 3 j. polski 15 matematyka

3 grM biologia roz / grP matematyka roz 20/16 matematyka 23 j. angielski gr4 (całością) 15 chemia 21 grD nauka o mediach/grM j.polski pod

4 język polski 17 j. polski  roz 27 fizyka 22 wf chłopców / wf dziewcząt wf chłopców / wf dziewcząt

5 grM chemia roz / grP fizyka roz 21/22 WOS  roz 27 religia CM informatyka gr1 /j.angielski gr2 3/4 grD historia roz / grM biologia roz

6 ---- / gr2 informatyka 3 edukacja dla bezpieczeństwa 4 wf całością podstawy przedsiębiorczości 27 grD historia roz / grM biologia roz

7 ---/ grM zajęcia klubu ekologicznego 21 religia mała sala gim WOS roz 27 j.angielski gr1 / informatyka gr2 15/3 j.angielski gr3 / j.angielski gr4

8 ---/ grM zajęcia klubu ekologicznego 21 wdżwr 25 ---- / informatyka gr2 3 j.angielski gr3 / j.angielski gr4

9

10
11

1 wdżwr 4 grA zaj klubu ekonom. / grD zaj. klubu dzien. 23/16 historia 21 j.angielski gr1 / j.angielski gr2 15/24 matematyka

2 wf chłopców / wf dziewcząt wf chłopców / wf dziewcząt matematyka 25 zajęcia z wychowawcą 21 wdżwr

3 wf chłopców / wf dziewcząt wf chłopców / wf dziewcząt j. polski 16 grP fizyka roz / grA WOS roz 22/3 grD historia roz / grM historia pod

4 grP fizyka roz / grM biologia roz 22/20 wpk / j.niemiecki III.1/ j.rosyjski III.1 17/ św w int j.niemiecki III.1/ j.rosyjski III.1 CM/św w int j. polski 16 grM chemia roz / grD j. polski roz

5 język polski 17 j. polski roz 19 plastyka CM j. polski 16 grM chemia roz / grD j. polski roz

6 język polski 17 j. polski  roz 19 chemia 21 grP fizyka roz / grA WOS roz 22/3 geografia

7 grP matemat roz / grM matemat pod 20/23 fizyka / wpk 22 j. angielski gr4 (całością) 15 geografia 26 religia

8 --- / zajęcia klubu programistów 3 ----- / j.rosyjski III.1 --/26 j.rosyjski III.1 / j. niemiecki III.1

9
10 zajęcia klubu programistów

1 grP matemat roz / grM matemat pod 22/23 historia  roz 19 j. polski 17 matematyka roz 25 --

2 j. łaciński i kultura antyczna 27 matematyka / wpk 23 zajęcia z wychowawcą 19 matematyka roz 25 grM biologia roz / -----

3 historia 19 j.niemiecki III.1/ j.rosyjski III.1 20/15 j.niemiecki III.1/ j.rosyjski III.1 27/15 wf chłopców / wf dziewcząt wf chłopców / wf dziewcząt

4 religia 4 biologia 20 geografia  roz 26 wf chłopców / wf dziewcząt wf chłopców / wf dziewcząt

5 j. rosyjski III.1 / j. niemiecki III.1 3/27 j. polski  roz 19 biologia 20 historia 16 grM chemia roz/ grD j.polski roz

6 j. rosyjski III.1 / j. niemiecki III.1 3/27 j. polski  roz 19 matematyka 25 biologia 20 grM j.polski pod/ grD j.polski roz

7 j. angielski gr1 (całością) 24 wdżwr 4 grA zajęcia klubu ekonom / ---- 23 matematyka

8 j. rosyjski III.1 / ---- 15/-- j. rosyjski III.1 / j.niemiecki III.1

9
10 Klub ekologiczny - sobota
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PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJE OD 8 LUTEGO 2021  DO ............................

II-Z II A II B II C
SALA PRZEDMIOT PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA

23/17 matematyka 16 historia i społ CM j.angielski gr3 / j.angielski gr4 18/24 zaj sport chłop/ zaj sport dziew

23/17 fizyka 25 historia i społ / ZRK CM j.angielski gr3 / j.angielski gr4 18/24 zaj sport chłop/ zaj sport dziew

20/25 zajęcia z wychowawcą mała s. gimn. j. polski roz / j. polski pod 23/16 j. polski roz / j. polski pod 23/17 j. polski roz / j. polski pod 23/17

20 WOS roz 26 j. polski roz / j. polski pod 23/16 j. polski roz / j. polski pod 23/17 j. polski roz / j. polski pod 23/17

19/CM j. rosyjski III.1 / j. niemiecki III.1 3 / 18 RK / biologia / fizyka / przyroda --/ 20/22/21 biologia / przyroda / religia gr1 20/21/4 geografia gr2 / przyroda 26/21

27 historia 19 RK / biologia / fizyka / przyroda --/20/22/21 biologia / przyroda / religia gr1 20/21/4 geografia gr2 / przyroda 26/21

26 j. polski 17 biologia / fizyka / historia 20/22/19 biologia / historia 20/19 historia i społ 25

20/22 zaj. sport. chłop/ zaj. sport. dziew ZRA / chemia / historia 23/21/19 chemia / historia 21/19 historia i społ 25

zaj. sport. chłop/ zaj. sport. dziew religia gr4 17 religia gr4 17 religia gr4 17

16 zaj. sport. chłop/ zaj. sport. dziew religia gr2 / j.polski roz / informatyka CM/24/3 --- / j. polski roz/ informatyka 24/3 --- / j. polski roz/ informatyka 24/3

27 zaj. sport. chłop/ zaj. sport. dziew religia gr2 / j.polski roz / informatyka CM/24/3 --- / j. polski roz/ informatyka 24/3 j.ang w praktyce gr1 / j. polski roz/ informatyka 21/24/3

21/3 edukacja wojskowa mała s. gimn. matemat roz gr1 / matemat pod/ wpk 25/23 matemat roz gr2 / matemat pod 16/20 matemat roz gr2 / matemat pod 16/24

3/17 biologia 26 matemat roz gr1 / matemat pod / wpk 25/23 matemat roz gr2 / matemat pod 16/20 matemat roz gr2 / matemat pod 16/24

21/26 historia 19 j.angielski gr1 / j.angielski gr2 15/24 historia i społ 20 grW edukacja wojskowa / grP edukacja policyjna m. s. gimn /4

CM chemia 21 fizyka / biologia / historia 22/20/19 -- / biologia / historia 20/19 grW edukacja wojskowa / grP edukacja policyjna m. s. gimn /4

25 matematyka 17 RA / chemia / WOS 21/18 matemat roz gr2 / chemia / WOS 16/21/18 matemat roz gr2 / WOS / j.ang w prakt gr2 16/18/24

24 edukacja polcyjna 4 RA / chemia / WOS 21/18 chemia / WOS 21/18 -- / WOS 18

informatyka gr2 / j.angielski gr6 3/24 RL / matemat roz gr1 / geografia gr1 -/25/26 --- / geografia gr1 26 wf chłop / wf dziew

27 j. polski 17 RL / matemat roz gr1 / geografia gr1 -/25/26 --- / geografia gr1 26 wf chłop / wf dziew

27/17 geografia roz 26 wf chłopców / wf dziewcząt wf chłopców / wf dziewcząt j.angielski gr5 / j.angielski gr6 24/4

chemia 21 wpk / j.angielski gr1 / j.angielski gr2 15/20 zajęcia z wychowawcą 18 j.angielski gr5 / j.angielski gr6 24/4

19/20 wf chłopców / wf dziewcząt j. polski roz / j. polski pod 26/16 j. polski roz / j. polski pod 26/17 j. polski roz / j. polski pod 26/23

19/20 religia / ZR z matematyki 21 / 22 j. polski roz / j. polski pod 26/16 j. polski roz / j. polski pod 26/17 j. polski roz / j. polski pod 26/23

24/26 matematyka 25 wpk / biologia / fizyka / historia 20/22/19 biologia / historia 20/19 zajęcia z wychowawcą 4

24/26 WOS roz 27 biologia / fizyka / historia 20/22/19 biologia / historia 20/19 zaj. sport. dziew. / zaj. sport. chłop.

wdżwr 25 zajęcia z wychowawcą 24 zaj. sport. dziew. / zaj. sport. chłop.

25 WOS roz 27 j. polski roz / informatyka / --- 17/3 -- / j. polski roz / informatyka 17/3 --/ j.polski roz / informatyka 17/3

4 j.angielski gr5 / informatyka gr1 18/3 wpk / j.angielski gr1 / j.angielski gr2 15/24 grD nauka o mediach / grA podstawy ekonomii 16/23 geografia gr2 26

21/19 geografia pod z roz 26 matemat roz gr1 / matemat pod 25/23 matemat roz gr2 / matemat pod 4/27 matemat roz gr2 / matemat pod 4/24

21/18 geografia pod z roz 26 matemat roz gr1 / matemat pod 25/23 matemat roz gr2 / matemat pod 4/27 matemat roz gr2 / matemat pod 4/24

21/18 wf chłopców / wf dziewcząt j.angielski gr1 / j.angielski gr2 15/26 grD j.łac z elementami kul. ant./grA j.ang w biznesie 27/ 3 j.angielski gr5 / j.angielski gr6 24 / św w int

26 wf chłopców / wf dziewcząt grP rys. tech. i art. / j.łac dla przyrodników CM/27 j.angielski gr3 / j.angielski gr4 18/15 j.angielski gr5 / j.angielski gr6 24 / św w int

mała s. gimn j.angielski gr5 / j.angielski gr6 18/24 -- / chemia / WOS 21/25 matemat roz gr2 / chemia / WOS 4/21/25 matemat roz gr2 / WOS 4/25

26/27 podstawy przedsiębiorczości 25 j.rosIV.2 / j. niemIV.2 16/24 j.angielski gr3 / j.angielski gr4 18/15 religia gr3 / -- 19

religia 19 j.rosIV.2 / j. niemIV.2 16/24 ---

biologia 20 --/ chemia / geografia gr1 21/26 --/ chemia / geografia gr1 21/26 wf chłopców / wf dziewcząt

20 matematyka 22 --/ chemia / geografia gr1 / wpk 21/26 --/ chemia / geografia gr1 21/26 wf chłopców / wf dziewcząt

geografia roz 26 matemat roz gr1 / matemat pod / wpk 25/23 matemat roz gr2 / matemat pod 24/21 matemat roz gr2 / matemat pod 24/22

j. polski 17 matemat roz gr1 / matemat pod / wpk 25/23 matemat roz gr2 / matemat pod 24/21 matemat roz gr2 / matemat pod 24/22

21/18 j. polski 17 wpk / wf chłopców / wf dziewcząt wf chłopców / wf dziewcząt geografia gr2 26

17/18 j.angielski gr5 / j.angielski gr6 15/24 wpk / wf chłopców / wf dziewcząt wf chłopców / wf dziewcząt geografia gr2 26

25 j.rosyjski III.1/ j.niemiecki III.1 15/27 j. polski roz / j. polski pod 18/16 j. polski roz / j. polski pod 18/17 j. polski roz / j. polski pod 18/19

15/27 zaj. sport. chłop/ zaj. sport. dziew j.rosIV.2 / j.nemIV.2 / --- 16/24/ --- / historia i społ 19 wdżwr 4

zaj. sport. chłop/ zaj. sport. dziew j.rosIV.2 / j.nemIV.2 / --- 16/24



PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJE OD 8 LUTEGO 2021  DO ............................

IIIA III B III C III D
PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA

-- / gr fizyka roz / biologia roz/ historia roz 4/20/19 biologia roz / fizyka roz / WOS roz / 20/22/26 historia roz / WOS roz 19/26 -- / historia roz/ WOS roz 19/26 1

-- / gr fizyka roz / biologia roz / historia roz 22/20/19 biologia roz / fizyka roz / WOS roz 20/22/26 historia roz /WOS roz 19/26 -- / historia roz/ WOS roz 19/26 2

historia i społ 19 historia i społeczeństwo 4 grD j.łac z el kult ant / grPP elem psych i ped 27/św w int wf całością 3

historia i społ 19 historia i społeczeństwo 4 zajęcia z wychowawcą 27 wf całością 4

wf chłop / wf dziew j. polski roz gr1/j.pol roz gr2/j.pol pod 16/17/15 j.pol roz gr1/j.pol roz gr2 16/17 j. polski roz gr1 /j.pol podstaw 16/15 5

wf chłop / wf dziew j. polski roz gr1/j.pol roz gr2/j.pol pod 16/17/15 j.pol roz gr1/j.pol roz gr2 16/17 j. polski roz gr1 /j.pol podstaw 16/15 6

j. polski 27 j. polski roz gr1 / matemat roz gr2 16/23 j. polski roz gr1 / matemat roz gr2 16/23 j. polski roz gr1 / matemat roz gr2 16/23 7

j. niemIV.2 / informat 24/3 j. rosIV.2 / j. niemIV.2 / informat 18/24/3 j. rosIV.2  / informat 18/3 --- /  informat 3 8

j. niemIV.2 / --- 24 j. rosIV.2 / j. niemIV.2 / -- 18/24 j. rosIV.2 / -- 18 9

10

--/ geografia gr1 22 język polski roz gr2 / geografia gr1 18/22 -- / język polski roz gr2 18 język angielski 17 1

zajęcia z wychowawcą 22 język angielski 15 j. ang gr5 / j.ang gr6 17/18 zajęcia z wychowawcą 16 2

język ang gr1 / język ang gr2 15/18 wf chłop / wf dziew wf chłop / wf dziew język angielski 17 3

język ang gr1 / język ang gr2 15/18 wf chłop / wf dziew wf chłop / wf dziew edukacja policyjna 4 4

matemat roz gr1 / matemat pod gr1 25/16 matemat roz gr2 / matemat pod gr1 23/16 matemat roz gr2 / matemat pod gr2 23/17 matemat roz gr2 / matemat pod gr1 23/16 5

matemat roz gr1 / matemat pod gr1 25/16 matemat roz gr2 / matemat pod gr1 23/16 matemat roz gr2 / matemat pod gr2 23/17 matemat roz gr2 / matemat pod gr1 23/16 6

-- / fizyka / biologia / geografia roz gr2 22/20/26 podstawy ekonomii / fizyka / biologia 23/22/20 --- / geografia gr2 / -- 26  geografia gr2 / -- 26 7

-- / fizyka / biologia / geografia roz gr2 22/20/26 podstawy ekonomii / fizyka / biologia 23/22/20 --- / geografia gr2 / -- 26  geografia gr2 / -- 26 8

religia / --- 19 religia 19 9

10
11

-- / chemia / geografia gr1 21/22 -- / j. polski roz gr2/ geografia gr1 17/22 -- / j. polski roz gr2 17 religia 15 1

fizyka / chemia / geografia gr1/ historia roz 23/21/22/19 fizyka / geografia gr1 23/22 historia / historia i społ 19/mała s. gimn historia / historia i społ 19/mała s. gimn 2

j. polski 25 język angielski w biznesie 18 historia / historia i społ 19/mała s. gimn historia / historia i społ 19/mała s. gimn 3

matemat roz gr1/ matemat pod gr1 25/19 matemat roz gr2 / matemat pod gr1 23/19 matemat roz gr2/matemat pod gr2 23/16 matemat roz gr2/ matem pod gr1 23/19 4

matemat roz gr1 25 j. angielski 15 język ang gr5 / język ang gr6 24/18 edukacja wojskowa mała sala gimn. 5

matemat roz gr1 25 j. angielski 15 język ang gr5 / język ang gr6 24/18 wychowanie fizyczne całością 6

wf chłop / wf dziew j.polski roz gr1/j.polski roz gr2/ j.polski pod 16/17/23 j.pol roz gr1/j.pol roz gr2/ 16/17 j.polski roz gr1/ j. polski pod 16/23 7

j. ang gr1 / j. ang gr2 15/18  j.polski roz gr1 / j. polski roz gr2 16/17  j.polski roz gr1 / j. polski roz gr2 16/17 j.polski roz gr1 / religia 16/4 8

religia 4 religia 4 zajęcia sportowe 9

zajęcia sportowe 10
11

fizyka / biologia / geografia roz gr2 22/20/26 fizyka/  biologia 22/20 -- / geografia gr2 26 -- / geografia gr2 26 1

fizyka / biologia / historia roz 22/20/19 fizyka/ WOS/ biologia 22/27/20 -- / historia /WOS 19/27 -- / historia / WOS 19/27 2

j. polski 17 j.angielski 15 j. ang gr5 / j.ang gr6 20/18 j. angielski w praktyce CM 3

j. ang gr1 / j.ang gr2 15/3 wf chłop / wf dziew wf chłop / wf dziew j. angielski 19 4

matemat roz gr1/ matemat pod gr1 25/4 matemat roz gr2/ matemat pod gr1 23/4 matemat roz gr2/ matemat pod gr2 23/20 matem roz gr2/ matemat pod gr1 23/20 5

matemat roz gr1/ matemat pod gr1 25/4 matemat roz gr2/ matemat pod gr1 23/4 matemat roz gr2/ matemat pod gr2 23/20 matem roz gr2/ matemat pod gr1 23/20 6

j. łaci dla przyr grM/ rys tech i art grP 27/CM j.pol roz gr1/j.pol roz gr2/j.pol pod 16/19/17 j.pol roz gr1/j.pol roz gr2 16/17 j.polski roz gr1/ j.pol pod 16/19 7

-- / chemia / geografia roz gr1 -/21/22 --- / geografia roz gr1 -/22 8

--- --- 9
10

gr j.niemIV.2 / informat 24/3 j.rosIV.2 / gr j.niemIV.2 / informat 15/24/3 j.rosIV.2 / informat 15/3 -- / informat 3 1

gr j.niemIV.2 / informat/ religia 24/3/17 j.rosIV.2 / gr j.niemIV.2 / informat 15/24/3 j.rosIV.2 / informat 15/3 -- / informat 3 2

język polski 18 j.pol roz gr1/j.polski pod/j.pol roz gr2 16/4/17 j.pol roz gr1/j.pol roz gr2 16/17 j. polski roz gr1 / j.polski pod 16/17 3

język polski 18 zajęcia z wych 16 grD nauka o mediach / grPP j.łac z el kult ant 19/27 język angielski 15 4

matemat roz gr1 / matemat pod gr1 25/24 matemat roz gr2 / matemat pod gr1 23/24 matemat roz gr2/ matemat pod gr2 23/22 matem roz gr2 / matem pod gr1 23/24 5

--/ religia/ chemia CM/21 matemat roz gr2 / j. polski roz gr1 23/16 --/ matemat roz gr2 / j. polski roz gr1 23/16 --/ matemat roz gr2 / j. polski roz gr1 23/16 6

geografia gr1 / chemia / geografia roz gr2 22/21/26 geografia gr1 / przyroda 22/20 przyroda / geografia gr2 20/26 przyroda / geografia gr2 20/26 7

geografia gr1/ chemia / geografia roz gr2 22/21/26 geografia gr1 / przyroda 22/20 przyroda / geografia gr2 20/26 przyroda / geografia gr2 20/26 8

zajęcia sportowe 9

zajęcia sportowe 10


