
Plan lekcji od  15.04.2019 r. 
 

ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

w PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

w roku szkolnym  2018/2019 

     od  15.04.2019 r. 

Plan lekcji - klasa IV  
 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8.00-8.45  religia   plastyka j. niemiecki j. polski j. polski 

2 8.55-9.40 technika muzyka j. niemiecki matematyka W -f 

3 9.50-10.35 informatyka j. polski matematyka historia W -f 

4 10.45-11.30 j. angielski j. polski ZWO j. angielski religia  

5 11.50-12.35 matematyka matematyka j. angielski przyroda j. polski 

6 12.45-13.30 W -f informatyka przyroda   

7 13.40-14.25 W -f wychowanie do 

życia w rodzinie 

   

                                               

Plan lekcji - klasa V   
 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8.00-8.45 historia j. angielski historia matematyka  

2 8.55-9.40 matematyka matematyka matematyka j. polski W- f 

3 9.50-10.35 j. angielski muzyka j. niemiecki j. polski  W- f 

4 10.45-11.30 matematyka plastyka technika religia   j. niemiecki 

5 11.50-12.35 informatyka j. polski ZWO j. angielski religia   

6 12.45-13.30 W- f j. polski wychowanie do 

życia w rodzinie 

biologia j. polski 

7 13.40-14.25 W- f    geografia  

 

Plan lekcji - klasa VIII   
 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8.00-8.45   matematyka matematyka fizyka  WOS 

2 8.55-9.40 historia  j. angielski j. polski chemia j. polski 

3 9.50-10.35 matematyka informatyka j. polski matematyka j. polski 

4 10.45-11.30 W- f matematyka j. niemiecki geografia ZWO 

5 11.50-12.35 W- f chemia fizyka j. polski j. niemiecki 

6 12.45-13.30 religia W- f j. angielski j. angielski religia 

7 13.40-14.25 WOS W- f historia biologia  

8 14.35-15.20  wychowanie do 

życia w rodzinie 

EDB   

   



 

 

 

 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

w PRYWATNYM GIMNAZJUM 

w roku szkolnym  2018/2019 

od  15.04.2019 r. 

 

 

Plan lekcji - klasa III gimnazjum    
 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8.00-8.45 matematyka j. polski j. polski chemia j. polski 

2 8.55-9.40 j. angielski j. polski j. polski fizyka niemiecki 

3 9.50-10.35 geografia matematyka j. angielski j. angielski j. niemiecki 

4 10.45-11.30 W- f chemia matematyka matematyka  

5 11.50-12.35 W- f historia biologia ZWO  

6 12.45-13.30 WOS W- f fizyka geografia   

7 13.40-14.25 religia W- f EDB historia  

8 14.35-15.20 religia     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


