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8.00 -  8.45 muzyka s.M j.angielski s.6 religia s.104 zw mat zw mat

8.50 - 9.35 Przyroda s.7 wf wf j.polski s.5 j.angielski s 103

9.45 - 10.30 Matematyka s103 wf wf muzyka s.M matematyka s.106 geografia s7

10.40 -11.25 religia s.103 matematyka s. muzyka s.M j.angielski s.103 wf j.polski s.5

11.35 - 12.20 j.angielski  s.6 j.polski  s.4 matematyka s.cz historia s.5 geografia s.7 j.angielski s.103

12.40 - 13.25 j.polski s.3 religia  s.M j.polski s.4 matematyka s. religia  s.5 matematyka s.106

13.35 - 14.20 geografia  s.7 religia s.M j.polski s.3 religia s.5

14.30 - 15.15 j.polski s.3 wf
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8.00 -  8.45 j.polski  s.104 matematyka s. biologia s.7

8.50 - 9.35 j.polski  s.104 matematyka s. j.angielski s.6 wf informatyka s.102 matematyka s.105

9.45 - 10.30 biologia s.103 matematyka s.cz informatyka s.102 wf j.polski s.5

10.40 -11.25 j.angielski s.3 j.polski  s.4 biologia s.103 j.angielski s.M matematyka s.105 historia s.104

11.35 - 12.20 historia s.5 j.angielski s. j.polski s.4 plastyka s.SW historia s. 104 j.angielski s.M

12.40 - 13.25 W-f g.wych. s. informatyka s.102 j.polski s.5  plastyka SW j.angielski s.M

13.35 - 14.20 Religia s.4 g.wych. s.104 informatyka s.102

14.30 - 15.15 religia s.4
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8.00 -  8.45

8.50 - 9.35 wf matematyka s.104 biologia s.105

9.45 - 10.30 j.angielski s.3 j.angielski s.104 j.polski s.4 matematyka s.104 j.angielski s.M plastyka s.SW

10.40 -11.25 g.wych matematyka s. j.angielski s.6 j.polski s.5 j.angielski s M matematyka s.106

11.35 -12.20 j.polski s.103 technika s.3 plastyka j.angielski s.M matematyka s.106 j.polski s.5

12.40 - 13.25 j.polski  s.4 historia s.104 historia s.5 wf technika s.3

13.35 - 14.20 historia s.5 wf j.polski s.103 wf

14.30 - 15.15 plastyka sw technika s.3
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8.00 -  8.45 wf wf muzyka s.M historia s.104

8.50 - 9.35 wf wf matematyka s.5 historia s. 104 muzyka s.M

9.45 - 10.30 Matematyka  s.5 j.angielski s. technika s.3 wf j.angielski s 4 matematyka s.106

10.40 -11.25 technika s.3 j.polski  s.4 j.angielski s.6 j.angielski s.cz matematyka s.106 wf

11.35 - 12.20 informatyka s.102 historia s.5 j.polski s.4 technika s.3 j.polski s.6 geografia s103

12.40 - 13.25 j.angielski s.6 j.polski s.5 geografia s.103 j.angielski s.cz

13.35 - 14.20 W-f j.polski s.5

14.30 - 15.15
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8.00 -  8.45 j.polski s.3 matematyka s.104 geografia s.7 matematyka s.106

8.50 - 9.35 muzyka  s.M matematyka s.104 geografia s.103 j.polski s.5 wf matematyka s.106

9.45 - 10.30 matematyka s.104 j.angielski s. j.angielski s.6 j.angielski s.7 g.wych. s.106 j.polski s.5

10.40 -11.25 j.angielski s.M j.angielski s. j.polski s.4 wf j.polski s.3 g.wych. s.105

11.35 - 12.20 W-f j.polski  s.5 historia s.104 biologia s.7 j.angielski s M religia s.105

12.40 - 13.25 przyroda s.6 religia  s.105 g.wych. s.5 religia  s.103 wf

13.35 - 14.20 informatyka s.102 religia s.105 j.angielski s.M

14.30 - 15.15

plastyka  sw

Matematyka  s.104
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