
   VII a  VII b  VII c  VII d 

   mgr Anna 
Sękulska 

 mgr Małgorzata 
Włodarczyk 

 mgr Lidia 
Wewersowicz 

 mgr Jacek Jurek 
 1         
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 2 125 język polski 131 matematyka 101 j. ang (I) / -- 101 j. ang (I) / -- 

3 233/204 j. ang (I) / j.ang (II) 233/204 j. ang (I) / j.ang (II) 208 matematyka  wf (dz) / wf (ch) 

4 219 fizyka 228 chemia 242 religia 208 matematyka 

5 101/243 j. nie (I) / j. niem 236 historia  wf (dz) / wf (ch) 51 biologia 

6  wf (dz) / wf (ch)  wf (dz) / wf (ch) 51 biologia 203 geografia 

7        236 historia 141 język polski 203 geografia 214             historia 

8     130 -- / j. ang (II) 130 -- / j. ang (II) 

9         
          

W
TO

R
EK

 

1 228 chemia 242 język polski     

2 124 matematyka 242 język polski 209/233 j. niem (I) / j. ang (II) 209/233 j. niem (I) / j. ang (II) 

3 51 biologia 203 geografia 236          historia 124 fizyka 

4 233/204 j. ang (I) / j.ang (II) 233/204 j. ang (I) / j.ang (II) 131 język polski 218 pływ (dz) / inf (ch) 

5 125 język polski 228 religia 131 język polski 208 matematyka 

6 125 język polski 234 biologia 219 fizyka 204 plastyka 

7 125 religia 101 język niemiecki 209 muzyka 141 j. polski 

8   209 muzyka  wf (dz) /  - 218/- inf (dz) / wf (ch) 

9      pływ (dz) / --  -- / pływ (ch) 

10         
          

   
   

   
   

 Ś
R
O
D
A

 

1        219 fizyka 236 historia 208 matematyka 228 chemia 

2 203 geografia 209 religia 228 chemia 208 matematyka 

3 124 matematyka 242 język polski 142 język polski 141 język polski 

4 209 muzyka 219 fizyka 203 geografia 141 język polski 

5  wf (dz) / wf (ch)  wf (dz) / wf (ch) 233/209 j. ang (I) / j. niem (II) 233/209 j. ang (I)/ j. nim(II) 

6 59 religia 131 matematyka 242 religia 234 biologia 

7 125 gddw 234 gddw  wf (dz) / wf (ch) --- wf (dz) 

8              51 wdżwr 51    wdżwr         

9         
          

C
ZW

A
R
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K

 

1 125 język polski 131 matematyka 236 historia 214 fizyka 

2  pływ (dz) / pływ (ch) 203 geografia 51 biologia 242 religia 

3 124 matematyka 218 inf (dz) / pływ (ch) 219 fizyka 214 historia 

4 236 geografia 218 pływ (dz) / inf (ch) 59 j.polski 141 język polski 

5 101/104 j. niem (I) / infor 228 chemia 243/233 j. niem (I) / j. ang (II) 243/233  j. niem (I) / j. ang (II) 

6 51 biologia 203 plastyka 208 matematyka  wf (dz) / wf (ch) 

7 203 plastyka    -- / wf (ch) 209 muzyka 

8      -- / pływ (ch)   

9         
          

   
   

   
   

   
 P
IĄ
TE

K
 

1 130 matematyka 101 język niemiecki   203 geografia 

2 233/204 j. ang (I) / j.ang (II) 233/204 j. ang (I) / j.ang (II) 208 matematyka 242 religia 

3 125 Język polski 131 matematyka 228 chemia 208 matematyka 

4 236 historia 234 biologia 206 plastyka 141 język polski 

5 104/101 inf (I) / j. niem 
(II) 

236 fizyka 58 język polski 228 chemia 

6 228 chemia 51 język polski 233/101 j. ang (I) / j. niem (II) 233/101 j. ang (I) / j. niem (II) 

7  wf (dz) / wf (ch)  wf (dz) / wf (ch) 228 gddw 101 gddw 

8     103/218 inf (dz) / inf (ch) 51 wdżwr 

9         
          

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



   VII e  VII f  VII g  VII h 

   mgr Agnieszka 
Proszewska-Olczyk 

 mgr Urszula 
Michalska 

 mgr Anna 
Jędrzejewska 

 mgr Monika 
Ratajczyk 
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1       234 geografia 

2 142 język polski 234 geografia  wf (dz) / wf (ch)  wf (dz) / wf (ch) 

3 124 matematyka  wf (dz) / wf (ch) 228 chemia 51 biologia 

4 236 historia 207/ 101 j. ang (I) / j. niem (II) 243 matematyka 207/ 101 j. ang (I) / j. niem (II) 

5  wf (dz) / wf (ch) 228 chemia 125 język polski 131 fizyka 

6 234 geografia 124 matematyka 131 fizyka 59 język polski 

7 243/204 j. niem (I) / j. ang (II) 59 Język polski 243/204 j. niem (I) / j. ang (II) 51 wdżwr 

8 204 plastyka 209 muzyka 51 wdżwr   

9 51 wdżwr       
          

W
TO

R
EK

 

1 204 -- / j. ang (II) 131 matematyka 204 -- / j. ang (II) 59 język polski 

2 142 Język polski 227 historia 125 język polski 59 język polski 

3 204/209 j. ang (I) / j. niem (II) 234 geografia 204/209 j. ang (I) / j. niem (II) 228 chemia 

4 234 biologia 142 religia 227 historia 124 matematyka 

5 124 matematyka 219 fizyka  wf (dz) / wf (ch)  wf (dz) / wf (ch) 

6 223 religia 51 biologia 203 geografia 208 religia 

7 219 gddw 204 plastyka 234 biologia 227 historia 

8  wf (dz) /  X  -- / wf (ch) 125 religia   

9         

10         
          

   
   

   
   
ŚR

O
D
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1 234 geografia 207 -- / j. ang (II) 243 matematyka 207 -- / j. ang (II) 

2 219 fizyka 59 język polski 125 język polski 124 matematyka 

3 236 historia 59 język polski 125 język polski 209 religia 

4 50/243 j. ang (I) / j. niem (II) 59 religia 50/243 j. ang (I) / j. niem (II) 227 historia 

5 124 matematyka 207/ 101 j. ang (I) / j. niem (II) 228 chemia 207/101 j. ang (I) / j. niem (II) 

6 141 religia 124 matematyka  wf (dz) / wf (ch)  wf (dz) / wf (ch) 

7  wf (dz) / wf (ch) 218 wf (dz) / inf (ch) 59 religia 207 gddw 

8  pływ (dz) / pływ (ch) -/ - pływ (dz)/  -     

9         
          

C
ZW
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R
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1 142 język polski 228 chemia 51 biologia 234 geografia 

2 142 język polski 219 fizyka 243 matematyka 214 fizyka 

3 51 biologia 59 język polski 234 fizyka 228 chemia 

4 228 chemia 101/ 207 j. niem (I) / j. ang (II) 234 geografia 101/ 207 j. niem (I) / j. ang (II) 

5 124 matematyka 51 biologia 218 pływ (dz) / inf (ch) 59 język polski 

6 209 muzyka  wf (dz) / wf (ch) 218 inf (dz) / pływ (ch) 124 matematyka 

7  -- / wf (ch) 218 inf (dz) / pływ (ch) 204 gddw  pływ (dz) / pływ (ch) 

8   51 wdżwr     

9         
          

   
   

   
   

 P
IĄ
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1 204/- j. ang (I) / -- 207 j. ang (I) / -- 204/- j. ang (I) / -- 207/- j. ang (I) / -- 

2 228 chemia 227 historia 125 język polski 124 matematyka 

3 219 fizyka 101/207 j. niem (I) / j. ang (II) 243 matematyka 101/207 j. niem (I) / j. ang (II) 

4 101/204 j. niem (I) / j. ang (II) 124 matematyka 101/204 j. niem (I) / j. ang (II) 59 język polski 

5 142 język polski 59 język polski 227 historia 234 biologia 

6 103/218 inf (dz) / inf (ch) 59 gddw 102 plastyka 209 muzyka 

7     209 muzyka 103/218 inf (dz) / inf (ch) 

8       102 plastyka 

9         
          

 


