
ROK SZKOLNY 2022/2023

PLAN LEKCJI – KLASA 8 „A” (sala nr 29)

wychowawca:  Marta Tomczyk

nr
lekcji godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

1 8.00 – 8.45
chemia

s. 34

język niemiecki
gr. 1

s. 34

język polski

s. 29

wiedza o
społeczeństwie

s. 38

chemia

s. 34

2 8.55 – 9.40
biologia

s. 34

informatyka gr.1

s. 50

język niemiecki
gr. 2

s. 34

język polski

s. 29

edukacja dla
bezpieczeństwa

s. 38

religia
s. 38

3 9.50 – 10.35
historia

s. 22

język polski

s. 29

matematyka

s. 30

język niemiecki
gr.1

s.  28

informatyka
gr.2

s. 50

geografia

s. 37

4 10.45 – 11.30
matematyka

s. 30

matematyka

s. 30

język angielski
gr.1

s.38

 język angielski
gr. 2

s. 34

język angielski
gr. 1

s. 38 
język angielski

gr. 2

s. 34

wychowanie
fizyczne gr.

chłopców/wy-
chowanie fi-
zyczne gr.
dziewcząt

hala

5 11.50 – 12.35

wychowanie
fizyczne gr.

chłopcy/wycho-
wanie fizyczne
gr. dziewcząt

sala w szkole

wychowanie
fizyczne gr.

chłopców/wy-
chowanie fizycz-
ne gr. dziewcząt

hala

historia

s. 22

matematyka

s. 30

język angielski
gr. 1

s. 38

język angielski
gr.2

s. 34

6 12.50 – 13.35
język polski

s. 29

zajęcia
z wychowawcą

s. 29

wychowanie 
fizyczne gr.

chłopców/wy-
chowanie fizycz-
ne gr. dziewcząt

hala

Fizyka

s. 30

wiedza o
społeczeństwie

s. 38

7 13.45 – 14.30 język polski

s. 29

religia

s. 37

fizyka

s. 30

język niemiecki
gr. 2



s. 28

Nauczyciele uczący w klasie: 

- język polski/zajęcia z wychowawcą: p. Marta Tomczyk

- matematyka/fizyka: p. Elżbieta Niedzielska

- historia: p. Iwona Walasek

- biologia/chemia: p. Sabina Rosowska

- geografia: p. Małgorzata Burzyńska

- wychowanie fizyczne: Monika Reimann/Bożena Miśko

- język niemiecki: p. Magdalena Krasoń-Ciba

- język angielski: grupa 1 - p. Oliwia Patyk-Sadowska, grupa 2 - p. Sabina Rosowska

- religia: ks. Sławomir Kmiecik

- wos/edb: p. Oliwia Patyk-Sadowska

- informatyka: p. Kevin Ćwiek


