
Ogólny Plan lekcji w Zespole Szkół w Moszczenicy 

Obowiązuje od 10 listopada 2020 

Oznaczenia kolorów: kolor niebieski - lekcja online, kolor czerwony - lekcja online raz na 

dwa tygodnie 

Na zajęcia zapisane kolorem czarnym uczniowie będą otrzymywać materiał do pracy zdalnej 

publikowany na platformie Classroom. 

Klasa 1a (wych. Janina Szczerba) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 j. angielski  wych. fizyczne ed. inform. religia ed. wczesnosz. 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. religia ed. wczesnosz. wych. fizyczne 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. j. angielski ed. wczesnosz. 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. 

 wych. fizyczne  ed. wczesnosz.   zkk   

   zkwp       

          

Klasa 1b (wych. Dorota Kozioł) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. j. angielski ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. 

 ed. wczesnosz.  wych. fizyczne ed. inform. religia ed. wczesnosz. 

 wych. fizyczne  j. angielski wych. fizyczne ed. wczesnosz. religia 

 zkwp   ed. wczesnosz. zkk ed. wczesnosz. 

          

          

   Klasa 2a (wych. Aneta Niemiec) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. wych. fizyczne 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. 

 religia  j. angielski ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. inform. 

 ed. wczesnosz.  wych. fizyczne wych. fizyczne ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. 

 zkk   religia j. angielski   

    zkwp     

 

 Klasa 2b (wych. Magdalena Zielińska) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. religia ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. 

 wych. fizyczne  ed. inform. ed. wczesnosz. wych. fizyczne ed. wczesnosz. 

 religia  ed. wczesnosz. wych. fizyczne j. angielski ed. wczesnosz. 

 zkk  j. angielski zkwp ed. wczesnosz.   



Klasa 3a (wych. Katarzyna Gawlik) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. 

 ed. wczesnosz.  j. angielski religia ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. 

 j. angielski  wych. fizyczne ed. wczesnosz. wych. fizyczne ed. informat. 

 religia  wych. fizyczne zaj. rozwijające  zkk 

 zkwp         

          

          

 Klasa 3b (wych. Maria Turek-Łaś) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. ed. wczesnosz. j. angielski ed. wczesnosz. 

 ed. wczesnosz.  ed. wczesnosz. religia ed. wczesnosz. wych. fizyczne 

 ed. informat.  ed. wczesnosz. wych. fizyczne wych. fizyczne ed. wczesnosz. 

 j. angielski  zkwp   zaj. rozwijające  zkk 

 religia         

          

          

 Klasa 4a (wych. Renata Piotrowska) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 historia  j. angielski religia matematyka j. angielski 

 j. angielski  religia język polski język polski matematyka 

 język polski  język polski technika przyroda przyroda 

 wych. fizyczne  matematyka muzyka wych. fizyczne plastyka 

 matematyka  informatyka kółko inf. godz. wych. język polski 

 w.d.ż.  wych. fizyczne    wych. fizyczne 

      

          

 Klasa 4b (wych. Mirosław Potok) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 wych. fizyczne  muzyka j. angielski j. angielski informatyka 

 historia  język polski technika matematyka plastyka 

 j. angielski  religia język polski język polski religia 

 język polski  przyroda matematyka przyroda wych. fizyczne 

 godz. wych.  wych. fizyczne kółko inf. wych. fizyczne matematyka 

   matematyka     język polski 

      

          

  



 Klasa 5a (wych. Elżbieta Hudzik) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 religia  język polski godz. wych. muzyka język polski 

 język polski  wych. fizyczne wych. fizyczne historia historia 

 j. angielski  geografia matematyka język polski plastyka 

 w.d.ż.  j. angielski religia matematyka matematyka 

 technika  matematyka język polski informatyka wych. fizyczne 

   biologia   wych. fizyczne zaj. dodatkowe 

      j. angielski  

          

 Klasa 6a (wych. Jadwiga Gryga) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 wych. fizyczne  j. angielski historia matematyka j. angielski 

 matematyka  język polski język polski język polski religia 

 historia  matematyka plastyka wych. fizyczne język polski 

 język polski  w.d.ż. religia j. angielski wych. fizyczne 

 biologia  wych. fizyczne matematyka informatyka muzyka 

 godz. wych.   geografia technika  

 zaj. dodatkowe         

          

 Klasa 6b (wych. Anna Potok) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 godz. wych.  historia technika biologia język polski 

 matematyka  muzyka plastyka geografia matematyka 

 język polski  język polski język polski język polski j. angielski 

 j. angielski  j. angielski wych. fizyczne religia informatyka 

 wych. fizyczne  matematyka matematyka historia   

 wych. fizyczne   religia wych. fizyczne   

          

 Klasa 7a (wych. Renata Liszka) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 biologia  chemia język polski  godz. wych.  dor. zaw./w.f. 

 w.f. / w.f.  geografia muzyka  j. angielski  inf./w.f. 

 geografia  historia matematyka  plastyka  matematyka 

 język polski  fizyka biologia  język polski  język polski 

 historia  język polski j. niemiecki  matematyka  j. angielski 

 j. niemiecki  religia w.f./w.f.  chemia  w.f. / inf. 

 j. angielski  matematyka religia  fizyka  w.f./wdż 

          

  



Klasa 7b (wych. Waldemar Piotrowski) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 j. niemiecki  geografia  język polski  j. angielski  dor. zaw./w.f. 

 w.f. / w.f.  biologia  j. niemiecki  geografia  inf./w.f. 

 matematyka  chemia  historia  chemia  język polski 

 godz. wych.  język polski  plastyka  fizyka  j. angielski 

 język polski  fizyka  biologia  religia  matematyka 

 historia  matematyka  w.f./w.f.  język polski  w.f./inf. 

 muzyka  religia  j. angielski  matematyka  w.f./wdż 

          

 Klasa 7c (wych. Sylwia Żelazny) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 matematyka  fizyka  historia  język polski   biologia 

 geografia  godz. wych.  geografia  plastyka  historia 

 j. niemiecki  język polski  język polski  fizyka  j. angielski 

 j. angielski  matematyka  j. niemiecki  muzyka  język polski 

 język polski  religia  wych. fiz.  chemia  wych. fiz. 

 informatyka  chemia  matematyka  j. angielski  religia 

 wych. fizyczne    biologia  wych. fiz.  matematyka 

          

 Klasa 8a (wych. Grzegorz Koperniak) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 matematyka  język polski  matematyka  wdż/w.f.  historia 

 język polski  fizyka  chemia  w.f./inf.  j. angielski 

 biologia  geografia  j. niemiecki  wiedza o społ.  inf./w.f. 

 chemia  religia  język polski  edb  godz. wych. 

 j. niemiecki  historia  wiedza o społ.  fizyka  religia 

 j. angielski  w.f. chł./d.zaw.  j. angielski  matematyka  matematyka 

   w.f. chł/---  w.f./---  język polski  język polski 

     w.f./---    w.f./--- 

 

 Klasa 8b (wych. Violetta Drzymała) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

język polski  geografia  j. niemiecki  wdż/w.f.   religia  

biologia  j. angielski  język polski  w.f./inf.  chemia 

j. angielski  fizyka  chemia  j. angielski  inf./w.f. 

j. niemiecki  matematyka  matematyka  język polski  język polski 

matematyka  język polski  religia  wos  edb 

godz. wych.  w.f. chł/d.zaw.  historia  fizyka  historia 

wiedza o społ.  w.f. chł./---  w.f./---    matematyka 

zaj. dodatkowe    w.f./---    w.f./--- 

 


