
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/21 

 

 

 

  Czas pracy I II III IV V VI VII 

1. 

P
O

N
IE

D
Z

IA
Ł

E
K

 

8:00 – 8:30 zaj.zint. zaj. zint. zaj.zint.  geografia j.angielski matematyka 

2. 8:40 – 9:10 zaj.zint. zaj.zint. zaj.zint. j.angielski matematyka j.polski geografia 

3. 9:20 – 9:50 ed.muzyczna wych. fizyczne wych. fizyczne plastyka plastyka matemtyka j. polski 

4. 10:00 – 10:30 wych. fizyczne ed. plastyczna ed. plastyczna informatyka j.polski religia j.angielski 

5. 10:40 – 11:10  zaj. korekcyjne zaj. korekcyjne matematyka j.angielski plastyka plastyka 

6. 11:20 – 11:50    j.polski zaj.rew. wych. fizyczne biologia 

7. 12:00 – 12:30    logopedia   chemia 

8 12:40 – 13:10       wdżwr 

9  13:20 – 13:50       zaj. rew. 

1. 

W
T

O
R

E
K

 

8:00 – 8:30 zaj.zint. zaj. rozwi. zaj.zint. muzyka    muzyka   j. angielski    

(zaj. rozw.) 

2. 8:40 – 9:10 zaj.zint. zaj.zint. zaj.zint. religia      historia  j.angielski wych. fizyczne 

3. 9:20 – 9:50 zaj.zint. zaj. zint. zaj.zint. wych. fizyczne wych. fizyczne j.polski historia 

4. 10:00 – 10:30 religia wych. fizyczne wych. fizyczne j.angielski  matematyka historia j. polski 

5. 10:40 – 11:10  religia      zaj.taneczne historia    j. polski  matematyka fizyka 

6. 11:20 – 11:50    j.polski     j. angielski  wych. fizyczne matematyka 

7. 12:00 – 12:30     technika  zaj.wyr.jp j.angielski 

8. 12:40 – 13:10       Zaj.wyr 

zaj.rew. 

9.         

1. 

Ś
R

O
D

A
 

8:00 – 8:30 j. angielski  religia godz. z wych.   j.polski      biologia    matematyka 

(zaj. rozw.) 

2. 8:40 – 9:10 zaj.zint. j. angielski ed.informat. matematyka    biologia godz. z  wych    j.polski          

3. 9:20 – 9:50 zaj.zint. zaj.zint. j.angielski przyroda  religia      j.polski       biologia         

4. 10:00 – 10:30 wych. fizyczne zaj. zint. zaj.zint. wych. fizyczne wych. fizyczne technika   chemia          

5. 10:40 – 11:10 zaj.taneczne zaj.zint. zaj.zint. j.polski      informatyka wych. fizyczne religia           

6. 11:20 – 11:50    zaj. korekcyj. zaj. korekcyj  wych. fizyczne 

7. 12:00 – 12:30       j.niemiecki   

                   logop.    

8. 12:40 – 13:10       zaj.rew          

9.         

1. 

C
Z

W
A

R
T

E
K

 

8:00 – 8:30 j.angiel. zaj.zint. zaj.zint. wdżwr       religia matematyka j. polski          

2. 8:40 – 9:10 religia zaj. zint. zaj. zint. matematyka historia     j. polski        geografia      

3. 9:20 – 9:50 ed.informat. j. angielski religia wych. fizyczne wych. fizyczne wych. fizyczne historia         

4. 10:00 – 10:30 zaj.zint. religia j. angielski przyroda  j.polski    historia       wych. fizyczne 

5. 10:40 – 11:10 zaj.zint. ed.informat. logopedia j. polski     matematyka muzyka       muzyka          

6. 11:20 – 11:50     zaj.wyr. z  j.p.  matematyka 

7. 12:00 – 12:30       godz. z wych. 

8 12:40 – 13:10       zaj. wyr. z  j.p.          

9.         

1. 

P
IĄ

T
E

K
 

8:00 – 8:30 zaj.zint. zaj.zint. zaj.zint. j.polski zaj. rew.    matematyka 
j.niemiecki 

               zaj.rew  

2. 8:40 – 9:10 zaj.zint. zaj. zint. zaj.zint. j. angielski matemat.   geografia    j. polski          

3. 9:20 – 9:50 zaj.zint. zaj.zint. zaj.zint. matematyka j. angielski     j. polski       wych. fizyczne 

4 10:00 – 10:30 ed. plastyczna wych. fizyczne wych. fizyczne religia j. polski     informatyka j. angielski 

5. 10:40 – 11:10 wych. fizyczne ed. muzyczna ed. muzyczna wych. fizyczne wych. fizyczne j. angielski matematyka 

6. 11:20 – 11:50    technika godz. z wych.  religia       fizyka            

7. 12:00 – 12:30       informatyka       

8. 12:40 – 13:10       religia            

9.         


