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KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV KLASA V KLASA VI KLASA VII KLASA VIII 

1.  edp edw …………….. edw j.polski historia wyr. Matem religia informatyka gr I 

2 edp edw informatyka religia muzyka plastyka matematyka j.polski historia 

3 rel edw edw informatyka matematyka matematyka geografia j.polski WOS 

4 edp edw edw edw wf geografia j.polski matematyka j.polski 

5 edp  edw edw przyroda j.polski plastyka wf j.polski 

6 edp  edw  plastyka religia wf chemia matematyka 

7      kor.MG  zaj. Z wych chemia 

8        rew PK doradztwo IF 

W
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EK

 

1 edp j.angielski  edw wf j.polski matematyka religia j.niemiecki religia 

2 j.an edw edw edw j.polski  wf matematyka biologia j.niemiecki  

3 edp edw edw j.angielski historia muzyka biologia matematyka j.polski 

4 edp edw edw edw matematykia j.angielski j.polski fizyka matematyka 

5 edp edw j.angielski  edw wf j.polski j.angielski geografia fizyka 

6 edp edw  edw j.angielski   historia j.angielski wf 

7       wf historia j.angielski 

8       sks  kor. IF 
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1 edp edw wf edw j.polski wyrów j.angielski kor IF matematyka chemia 

2 j.an edw edw edw matematyka  wf matematyka chemia j.polski 

3 edp edw edw wf przyroda matematyka muzyka biologia wf 

4 edp j.angielski  edw edw wf j.polski technika geografia matematyka 

5 edp    technika zaj. Z wych. j.polski wf j.angielski 

6 edp    zaj./ z wych wyr. Matem j.angielski j.polski wyr. J.opolski  

7        j.angielski wyr. Matematyk 

8        j.ang wyr  
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1 edp religia wf edw j.polski ……………….. …………… j.polski informatyka gr.II 

2 edp edw religia edw informatyka  wf j.polski j.niemiecki edb 

3 edp edw edw wf religia j.polski informatyka fizyka j.niemiecki 

4 edp edw edw edw j.angielski informatyka zaj. Z wych historia fizyka  

5 edp informatyka j.angielski   dod.mat historia historia matematyka zaj. Z wych 

6 edp      wf informatyka historia 

7        wf wos 

8         wf 
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1 edp edw religia j.angielski j.angielski wf kor. IF religia matematyka 

2 edp religia wf religia matematyka j.angielski matematyka  muzyka j.polski 

3 edp edw edw edw religia matematyka j.angielski wf religia 

4 rel edw edw edw j.polski biologia wf j.polski j.angielski 

5 edp edw edw edw wf technika j.polski j.angieslki biologia 

6 edp    j.angielski  j.polski religia plastyka wf 

7      religia kor. MG wyr. J.polski geografia  

 


