
 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI 

KLASY I – III 

 

I PÓŁROCZE 2017/2018 

 

 

 



 
 

 I A 

RENATA 

OPYRCHAŁ 

I B 

MAŁGORZATA 

DOMASZEWSKA 

I C 

LIDIA 

OBIEDZIŃSKA 

I D 

AGNIESZKA 

GRONWALD 

I E 

EWA 

ZALEWSKA 

1. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  wych.fiz. 

2. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  jezyk angielski 

3. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

4. religia  język angielski  zaj. zintegrowane 

5.  język angielski szachy Z D eduk.informatyczna 

6.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

7.  zaj. zintegrowane  szachy  

8.  wych.fiz.  zaj. zintegrowane  

9.  szachy  zaj. zintegrowane  

10.      

1. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

2. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

3. szachy  eduk.informatyczna  basen 

4. język angielski  zaj. zintegrowane  szachy 

5.  zaj. zintegrowane wych.fiz. religia  

6.  eduk.informatyczna  język angielski  

7.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

8.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

9.  religia  wych.fiz.  

10      

1. wych. fiz.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

2. zaj. zintegrowane  basen  zaj. zintegrowane 

3. zaj. zintegrowane  religia  język angielski 

4. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

5. eduk. informatyczna zaj. zintegrowane Z D zaj. zintegrowane religia 

6. Z D język angielski  basen  

7.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

8.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

9.  wych.fiz.  zaj. zintegrowane  

10.      

1. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

2. basen  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

3. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

4. język angielski  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

5. zaj. zintegrowane  wych.fiz. religia wych.fiz. 

6.  zaj. zintegrowane  eduk.informatyczna Z D 

7.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

8.  religia  zaj. zintegrowane  

9.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

10      

1. zaj. zintegrowane  religia  zaj. zintegrowane 

2. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

3. religia  język angielski  zaj. zintegrowane 

4. zaj. zintegrowane Z D zaj. zintegrowane  religia 

5. wych. fiz. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

6.  basen  język angielski  

7.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

8.  zaj. zintegrowane  wych.fiz.  

9.      

10.      

 

 

 



 

 

 I F 
BARBARA 

NOWAKOWSKA 

I G 

DOROTA 

ZALEWSKA 

I H 

LIDIA 

PLAGA 

   

1.   zaj. zintegrowane   

2.   zaj. zintegrowane   

3.   zaj. zintegrowane   

4.  Z D basen   

5. wych.fiz. zaj. zintegrowane Z D   

6. szachy zaj. zintegrowane    

7. zaj. zintegrowane basen    

8. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane    

9. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane    

10.      

1.   szachy   

2.   zaj. zintegrowane   

3.   zaj. zintegrowane   

4.   zaj. zintegrowane   

5. język angielski szachy    

6. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane    

7. wych.fiz. religia    

8. religia zaj. zintegrowane    

9. zaj. zintegrowane wych.fiz.    

10      

1.   zaj. zintegrowane   

2.   zaj. zintegrowane   

3.   zaj. zintegrowane   

4.   religia   

5.   język angielski   

6. zaj. zintegrowane język angielski    

7. eduk.informatyczna zaj. zintegrowane    

8. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane    

9. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane    

10.      

1.   wych.fiz.   

2.   zaj. zintegrowane   

3.   zaj. zintegrowane   

4.   język angielski   

5. język angielski zaj. zintegrowane eduk.informatyczna   

6. zaj. zintegrowane religia    

7. zaj. zintegrowane eduk.informatyczna    

8. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane    

9. religia zaj. zintegrowane    

10      

1.   zaj. zintegrowane   

2.   religia   

3.   zaj. zintegrowane   

4. Z D  wych.fiz.   

5. basen język angielski zaj. zintegrowane   

6. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane    

7. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane    

8. zaj. zintegrowane wych.fiz.    

9.      

10.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 II A 
DOROTA 

WIERZBOWSKA 

II B 
H. BANACH 

M. WITYŃSKA 

   

1.  zaj. zintegrowane    

2.  zaj.komputerowe    

3.  język angielski    

4.  zaj. zintegrowane    

5.  religia    

6. religia     

7. zaj. zintegrowane     

8. zaj. zintegrowane     

9. zaj. zintegrowane     

10.      

1.  zaj. zintegrowane    

2.  zaj. zintegrowane    

3.  zaj. zintegrowane    

4.  basen    

5. basen zaj. zintegrowane    

6. zaj. zintegrowane Z D    

7. język angielski     

8. zaj. zintegrowane     

9. zaj. zintegrowane     

10      

1.  zaj. zintegrowane    

2.  zaj. zintegrowane    

3.  zaj. zintegrowane    

4.  język angielski    

5. wych.fiz. Z D    

6. zaj.komputerowe     

7. zaj. zintegrowane     

8. zaj. zintegrowane     

9. zaj. zintegrowane     

10.      

1.  zaj. zintegrowane    

2.  zaj. zintegrowane    

3.  zaj. zintegrowane    

4. Z D religia    

5. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane    

6. język angielski     

7. zaj. zintegrowane     

8. zaj. zintegrowane     

9. wych.fiz.     

10      

1.  zaj. zintegrowane    

2.  zaj. zintegrowane    

3.  zaj. zintegrowane    

4.  wych.fiz.    

5. religia     

6. zaj. zintegrowane     

7. zaj. zintegrowane     

8. zaj. zintegrowane     

9.      

10.      

 

 

 

 

 



 

 

  III A 
E. DEMBSKA 

M. LISTOWSKA 

III B 
J. GRABOWSKA 

D. ZAWADZKA 

III C 
JADWIGA 

KIREJCZYK 

III D 
BEATA 

ZYSK 

III E 
KATARZYNA 

DZIEKOŃSKA 

 

P
O
N
IE
D
Z
IA
Ł
E
K

 

 

1. zaj. zintegrowane  wych.fiz. zaj. zintegrowane  

2. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane basen  

3. zaj.komputerowe  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  

4. zaj. zintegrowane  religia zaj. zintegrowane  

5.  zaj.komputerowe zaj. zintegrowane religia wych.fiz. 

6.  religia   zaj. zintegrowane 

7.  zaj. zintegrowane   zaj.komputerowe 

8.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

9.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

10.      

 

W
T

O
R

E
K

 

1. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  

2. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  

3. zaj. zintegrowane  religia zaj. zintegrowane  

4. język angielski Z D zaj. zintegrowane wych.fiz.  

5. religia zaj. zintegrowane  Z D wych.fiz. 

6.  język angielski   zaj. zintegrowane 

7.  zaj. zintegrowane   religia 

8.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

9.  wych.fiz.   zaj. zintegrowane 

10      

 

Ś
R
O
D
A

 

 

1. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  

2. zaj. zintegrowane  język angielski zaj. zintegrowane  

3. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  

4. zaj. zintegrowane  basen język angielski  

5. wych.fiz. wych.fiz. zaj. zintegrowane wych.fiz. język angielski 

6.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

7.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

8.  zaj. zintegrowane   basen 

9.  Z D   zaj. zintegrowane 

10.      

 

C
Z

W
A

R
T

E
K

 

1. zaj. zintegrowane  wych.fiz. zaj. zintegrowane  

2. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  

3. religia  zaj. zintegrowane zaj.komputerowe  

4. basen  zaj. zintegrowane religia  

5. zaj. zintegrowane język angielski zaj.komputerowe zaj. zintegrowane Z D 

6.  basen   zaj. zintegrowane 

7.  zaj. zintegrowane   religia 

8.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

9.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

10      

 

P
IĄ
T
E
K

 

 

1. wych.fiz.  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  

2. język angielski  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  

3. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  

4. zaj. zintegrowane  język angielski język angielski  

5. Z D religia   język angielski 

6.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

7.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

8.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

9.      

10.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 III F 
MARZENA 

PRZYBYSZEWSKA 

III G 

AGNIESZKA 

KORBEL 

III H 

EWA 

CHEŁSTOWSKA 

III i 

IZABELA 

CZERNIAWSKA 

III J 

RENATA 

OŻAROWSKA 

1.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

2.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

3.  basen  zaj. zintegrowane  

4.  zaj. zintegrowane  basen  

5. wych.fiz. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane język angielski religia 

6. zaj. zintegrowane  zaj.komputerowe  język angielski 

7. zaj. zintegrowane  religia  zaj. zintegrowane 

8. język angielski  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

9. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

10.      

1.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

2.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

3.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

4.  religia  zaj.komputerowe  

5. zaj. zintegrowane  język angielski wych.fiz. Z D 

6. basen  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

7. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj.komputerowe 

8. religia  wych.fiz.  zaj. zintegrowane 

9. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

10      

1.  wych.fiz.  zaj. zintegrowane  

2.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

3.  zaj. zintegrowane  język angielski  

4.  zaj.komputerowe  zaj. zintegrowane  

5.  język angielski zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

6. język angielski  wych.fiz.  religia 

7. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

8. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  wych.fiz. 

9. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

10.      

1.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

2.  religia  zaj. zintegrowane  

3.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

4.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

5. zaj. zintegrowane wych.fiz. Z D religia basen 

6. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

7. zaj. zintegrowane  religia  język angielski 

8. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

9. religia  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

10      

1.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

2.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  

3.  język angielski  religia  

4. Z D zaj. zintegrowane  wych.fiz.  

5. zaj. zintegrowane Z D język angielski Z D wych.fiz. 

6. zaj.komputerowe  basen  zaj. zintegrowane 

7. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

8. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

9.      

10.      

 

 

 

 



 

 

 III K 
IWONA 

KOCZYŃSKA 

III L 
KATARZYNA 

CZAPKO 

   

1. zaj. zintegrowane     

2. zaj. zintegrowane     

3. zaj. zintegrowane     

4. religia     

5.      

6.  religia    

7.  język angielski    

8.  zaj. zintegrowane    

9.  zaj. zintegrowane    

10.      

1. wych.fiz.     

2. zaj. zintegrowane     

3. język angielski     

4. zaj. zintegrowane     

5. zaj. zintegrowane zaj.komputerowe    

6.  zaj. zintegrowane    

7.  zaj. zintegrowane    

8.  zaj. zintegrowane    

9.  zaj. zintegrowane    

10      

1. zaj. zintegrowane     

2. zaj. zintegrowane     

3. zaj. zintegrowane     

4. religia     

5.  religia    

6.  basen    

7.  zaj. zintegrowane    

8.  zaj. zintegrowane    

9.  zaj. zintegrowane    

10.      

1. zaj. zintegrowane     

2. zaj. zintegrowane     

3. zaj. zintegrowane     

4. język angielski     

5. wych.fiz. zaj. zintegrowane    

6. Z D język angielski    

7.  wych.fiz.    

8.  zaj. zintegrowane    

9.  zaj. zintegrowane    

10      

1. zaj. zintegrowane     

2. zaj. zintegrowane     

3. zaj.komputerowe     

4. basen Z D    

5. zaj. zintegrowane wych.fiz.    

6.  zaj. zintegrowane    

7.  zaj. zintegrowane    

8.  zaj. zintegrowane    

9.      

10.      

 


