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1 wf wf ang/zaj P zajęcia ang/inf matemat ang/pol      19 10 religia 12 technika godz.wych 11 przyroda 17 geografia religia
2 rytmika religia zajęcia ang/zaj P zajęcia inf/ang technika pol/ang     19 12 polski 11 ang/mat    16 10 wf wf j.polski matematyka
3 zajęcia religia zajęcia zajecia zajęcia wf wf przyroda 17 mat/ang    16 10 j.polski 11 technika inf/mat j.polski
4 j. angielski zajęcia zajęcia religia wf wf j.polski matematyka 10 przyroda 17 polski 12 plastyka j.polski 11 mat/inf historia
5 ang/inf P zajęcia zajęcia religia zajęcia historia przyroda 17 wf wf technika matematyka 10 j. angielski j.angielski
6 inf/ang P zajęcia zajęcia religia ang/mat  19 17 historia 12 ang/mat    16 10 plastyka 11 wf wf
7 mat/ang   19 17 mat/ang    16 10 historia 12 j. obcy j.obcy
8 biologia
1 zajęcia wf zajęcia ang/zaj S zajęcia ang/mat        16 technika godz.wych 11 ang/inf            P   10 ang/pol     19 12 przyroda 17 godz.wych geografia
2 religia wf ang/zaj wf zaj/ang 25 zajęcia mat/ang        16 przyroda 17 technika inf/ang            P 10 pol/ang     19 12 j.polski 11 matematyka historia
3 religia zaj/ang zajęcia zajęcia zajęcia godz.wych j.polski 25  j.polski 11 matematyka 10 wf 17 wf 12 j.angielski j.angielski
4 wf zajęcia zajecia zajęcia zajęcia religia j. polski godz.wych. P j. polski 11 j.polski 12 przyroda 17 matematyka 10 historia inf/mat
5 zajęia zajęcia zajęcia wf zajęcia j.polski historia 11 przyroda 17 j.polski 12 matematyka 10 religia 25 chemia mat/inf
6 zajęcia przyroda 17 mat/ang       19 10 matematyka 11 historia 12 religia godz.wych. 28 j.polski j.polski
7 ang/mat         19 10 koło hist. koło hist. 17 koło hist. koło hist. wf wf
8 koło teatralne koło teatralne
1 zajęcia ang/zaj zajęcia wf wf ang/pol 27 j.polski 12 inf/ang 19 przyroda 17 matematyka 10 ang/pol    16 11 muzyka chemia
2 zajęcia zaj/ang zajęcia wf wf pol/ang 27 historia 17 ang/inf 19 matematyka 10 przyroda 12 pol/ang     16 11 j.obcy j.obcy
3 zajęcia zajęcia ang/inf ang/zaj zajęcia wf wf j.polski 11 ang/pol         19 12 muzyka 17 historia 10 religia biologia
4 religia zajęcia rytmika inf/ang zaj/ang zajęcia muzyka matematyka 10 matematyka 11 pol/ang           19 12 wf wf j. polski j. polski
5 j. angielski rytmika religia muzyka zajęcia zajęcia matematyka ang/inf 19 wf wf j.polski 11 przyroda 17 fiz/chem matematyka
6 zajęcia wf zajęcia plastyka inf/ang 19 muzyka 12 religia 17 11 matematyka 10 chem/fiz religia
7 religia 11 12 plastyka koło pol. koło pol. historia muzyka
8 matematyka koło art.
1 wf wf zajęcia ang/inf 16 ang/zaj 19 religia j.polski 12 przyroda 17 matematyka 10 historia 25 j.polski 11 j.polski geografia
2 j. angielski zajęcia zajęcia zajęcia inf/ang 16 zajang 19 j.polski j.polski 12 wf wf matematyka 10 j.polski 11 geografia matematyka
3 rytmika zajęcia zajęcia religia zajęcia zajęcia matematyka plastyka historia 12 przyroda 17 wf wf j.angielski j.angielski
4 zajęcia zajecia zajęcia zajęcia zajęcia wf wf plastyka j.polski 11 j.polski 10 matematyka 12 biologia fizyka
5 zajęcia zajęcia wf zajęcia zajęcia przyroda 17 matematyka 25 j. polski 11 religia 12 j.polski 10 inf/ang 19 matematyka plastyka
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5 zajęcia zajęcia wf zajęcia zajęcia przyroda 17 matematyka 25 j. polski 11 religia 12 j.polski 10 inf/ang 19 matematyka plastyka
6 zajęcia wf koło teatralne koło teatralne religia 12 godz.wych. 10 ang/inf 19 plastyka j.polski
7 koło art. j. polski
8
1 wf ang/inf 27 wf zajęcia ang/zaj P j.polski muzyka 12 ang/pol     19 11 przyroda 17 religia 27 ang/mat    16 10 j. obcy j.obcy
2 zajęcia inf/ang 28 ang/zaj muzyka zaj/ang P wf wf pol/ang     19 11 przyroda 17 j.polski 12 mat/ang    16 10 matematyka chem/fiz
3 ang/zaj zajęcia zaj/ang zajęcia religia historia 12 j.polski 11 wf wf ang/inf 19 muzyka 12 religia fiz/chem
4 wf zaj/ang zajęcia zaęcia zajęcia muzyka matematyka religia 17 historia 12 j.polski 10 inf/ang 19 j.polski 11 j.polski godz.wych.
5 zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia ang/inf 19 martematyka 10 matematyka 11 muzyka 12 przyroda 17 religia 28 j.polski j.polski
6 religia - inf/ang 19 matematyka 11 matematyka 10 historia 12 17 fizyka matematyka
7 matematyka 10 wf wf
8 biologia
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