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 1  7:30- 8:15 zaj wy. j. pol. 31 matematyka 14 j. ang. (1) / - 13b zaj wy. j. pol. 31 zaj wy. j. pol. 31 zaj wy. j. pol. 31 w-f dz/ w-f ch inf. (1) / inf. (2) 11./6 plastyka 13 j. ang. (1 ) / j. ang. (2) 21a./27         - / w-f ch matematyka 21           - / j. ang. (2)    / 5 matematyka 19 fizyka 29 j. pol. E8 17 EDB 34
 2  8:25- 9:10 WDŻ 3 historia 14  j. ang. (1)/- 13b j. polski 31 biologia 16 j. ang. (1 ) / j. ang. (2) 9./21a plastyka 13 w-f dz/ w-f ch j. polski 17 geografia 15 j. polski 34     inf. dz / w-f ch 30/ matematyka 21           - / j. ang. (2)    / 27 religia M matematyka 19 fizyka 29 inf. / inf. 11 / 6 j. polski 5
 3  9:20-10:05 matematyka 21 religia 33 j. polski bibl przyroda 15 w-f dz/ w-f ch j. polski 31 plastyka 13 biologia 16 j. polski 3 matematyka 10 j. ang. (1 ) / j. ang. (2) 13b./9 historia 14 j. ang. (1 ) / j. ang. (2) 27/21a chemia 18 fizyka 29 religia M inf. / inf. 11/6 w-f/- j. polski 17 w-f/ w-f matematyka 34 matematyka 19
 4 10:15-11:00 j. ang. (1) / j. ang. (2) 13b./9 j. polski bibl technika 15 religia 22 w-fdz/ w-f ch historia 14 biologia 16 matematyka 34 matematyka 17 plastyka 13 matematyka 10 inf. (1) / inf. (2) 11./6 j. polski 29 j. ang. (1 ) / j. ang. (2) 27/21a matematyka 31 matematyka 21 chemia 18 w-f/- historia 3 w-f/ w-f WOS 5 matematyka 19
 5 11:15-12:00 plastyka 13 j. ang (1(. / j. ang. (2) 21a./27 religia 15 historia 14 j. ang (1). / j. ang. (2) 13b./9 matematyka 34 matematyka 10 j. polski 5 matematyka 17 w-f dz/ w- f ch w-f dz/ inf. ch ./11 biologia 16 chemia 3 fizyka 29 matematyka 6 matematyka 21 j. polski 18 j. niemiecki 31 WOS bibl. matematyka 19 w-f/ w-f w-f/ w-f
 6 12:15-13:00 historia 14 przyroda 15              -/j. ang. (2) 27 WDŻ bibl matematyka 34 biologia 16 matematyka 10 historia 6 j. angielski 5 w-f dz/ w-f ch w-f dz / - matematyka 17 fizyka 29 j. polski 18     j. ang (1) . / inf (2) 21a/11 chemia 3 matematyka 21 historia 13 j. niemiecki 31 matematyka 19 w-f/ w-f w-f/ w-f
 7 13:15-14:00 zaj wy. mat. 17 zaj wy. mat. / j. pol. 17./3 zaj wy. mat. / j. pol. 34./3 zaj wy. mat. 34 j. ang. (1 ) / j. ang. (2) 10./15 j. polski 18 religia 13 biologia 16 j. ang. (1) / - 9 w-f dz / - w-f dz / - w-f dz/w-f ch w-f dz/w-f ch historia 29 matematyka 21 matematyka 19 chemia 3 historia 14 j. niemiecki 31 j. angielski 5
 8 14:10-14:55 zaj wy. mat. 34 zaj wy. mat. 34 w-f dz/ - w-f  dz/ - w-f dz/w-f ch w-f dz/w-f ch w-f/ w-f w-f/ w-f matematyka 19 religia O j. niemiecki 31 biologia 16
 9 15:05-15:50 w-f/ w-f w-f/ w-f mat. E8 19
10 16:00-16:45 

11 16:55-17:40

 1  7:30- 8:15 j. polski 3 w-f dz / - historia Kaszub 10 j. ang. (1) / - 5 w-f dz/ w-f ch  wyr. j. pol / w-f ch 13 / religia O zaj. wyr. j. pol. 13 j. ang. E8 6 EDB 14 j. ang. E8/mat. E8 6./19 WDŻ 21 j. niemiecki 18
 2  8:25- 9:10 religia 18 w-f dz / - WDŻ 21 j. polski 13 geografia 15 j. ang. (1 ) / j. ang. (2) 9./31 w-f dz/ w-f ch                - / w-f ch j. polski 6 j. niem. (1)/ j. niem.(2) 34/17 j. polski 3 fizyka 29 biologia 16 matematyka 19 historia 14 EDB 10 chemia 5
 3  9:20-10:05 matematyka 21 muzyka 18              -/j. ang. (2) 9 matematyka 34 w-f dz/ - w-f  dz/ - w-f dz/ w-f ch w-f dz/ w-f ch j. polski 6 matematyka 11 religia O j. niem (1). / j. niem (2) 27/31 geografia 15 biologia 16 fizyka 29 matematyka 19 EDB 10 j. polski 3 j. angielski 17 historia 14
 4 10:15-11:00 przyroda 15 matematyka 6 j. polski 21           - / inf.(2)  - /30 matematyka 34 w-f dz/ - w-f  dz/ - muzyka 18 w-f dz/ w-f ch w-f dz/ w-f ch matematyka 10 historia 14 j. niem (1). / j. niem (2) 27/21a historia 5 chemia 13 EDB 11 j. angielski 17 j. angielski 29 j. angielski 31 j. polski 3 biologia 16 matemayka 19
 5 11:15-12:00 w-f dz / -           - / w-f ch j. polski 21 j. polski 31 j. ang (1(. / j. ang. (2) 27./21a muzyka 18 historia 17 matematyka 34 matematyka 11 matematyka 10     inf.dz  / w-f ch 6 geografia 15 biologia 16 chemia 13 j. polski 3 j. angielski 14 matematyka 19 w-f/w-f w-f/w-f w-f/ - fizyka 29 j. angielski 5
 6 12:15-13:00 w-f dz / -           - / w-f ch matematyka 10 j. ang. (1) / j. ang. (2) 27./13b j. polski 31 matematyka 34 technika 5 j. ang. (1 ) / j. ang. (2) 27./9 geografia 15 historia 14         - / w-f ch j. polski 3 matematyka 21 muzyka 18 chemia 17 historia 13 biologia 16 w-f/w-f w-f/w-f w-f/ - fizyka 29 inf./ inf. 6 / 11
 7 13:15-14:00 w-f dz/ w-f ch matematyka 34 technika 31 j. ang (1(. / j. ang. (2) 27./9 matematyka 10 w-f dz/ w-f ch religia 5 zaj. wyr. j. pol. 6 zaj. wyr. j. pol. 6 j. polski 17 fizyka 29 muzyka 18 matematyka 21 religia M historia 14 j. polski 16 w-f/ w-f w-f/ w-f
 8 14:10-14:55 w-f dz/ w-f ch matematyka 34 technika 31 religia 5 w-f dz/ w-f ch           - / inf.ch 11 j. polski 17 matematyka 21     j. ang. (1) / - 6 WOS 14 religia M historia 16 w-f/ w-f w-f/ w-f
 9 15:05-15:50 religia 5 zaj. wyr. mat. 21 zaj. wyr. mat. 21     j. ang. (1) / - 6 WOS 14 religia M
10 16:00-16:45 

11 16:55-17:40

 
 1  7:30- 8:15 j. ang (1(. / j. ang. (2) 27./21a technika 16 j. polski 17         inf. (1) / - 11 j. polski 3 zaj wy. mat. / j. pol. 10./14 zaj wy. mat. / j. pol. 10./14 zaj wy. mat. 10 zaj wy. mat. 10 religia 15 w-f  dz/           - / w-f ch w-f dz/w-f ch matematyka 21 j. ang. E8/j. pol. E8 18 / 14 EDB 6 fizyka 29 matematyka 19 j. ang. E8 18 religia M
 2  8:25- 9:10 przyroda 15 j. ang. (1) / j. ang. (2) 21a./27 matematyka 10 religia 18 j. ang. (1) / j. ang. (2) 13b./34           - / w-f ch historia 31 WDŻ 16 plastyka 13        - / j. ang. (2) 9 j. polski 17 j. polski 5 w-f  dz/ inf ch     /11           - / w-f ch w-f dz/w-f ch j. polski 3 matematyka 21 religia M fizyka 29 EDB 6 historia 14 matematyka 19
 3  9:20-10:05 technika 23 matematyka 30     inf (1). / j. ang. (2) 11./9 j. polski 18 historia bibl           - / w-f ch religia 21 matematyka 22 j. polski 5 matematyka 10 j. polski 17 j. ang. (1) / j. ang. (2) 21a./27 godz. wychowawcza 31 godz. wychowawcza 34 godz. wychowawcza 6 godz. wychowawcza 3 godz. wychowawcza 15 godz. wychowawcza 14 godz. wychowawcza 29 godz. wychowawcza 19 godz. wychowawcza 16 godz. wychowawcza 13
 4 10:15-11:00 matematyka 21 j. polski 28 j. ang (1) . / inf.(2) 13c./11 plastyka 13 religia 18 j. polski 34 j. polski 33 j. ang. (1) / j. ang. (2) 13b./9 historia bibl technika 26 matematyka 10 matematyka 6 j. ang. (1) / j. ang. (2) 27/21a geografia 15 j. polski 5 fizyka 29 historia 14 j. polski 3 matematyka 19 biologia 16 j. polski 17 chemia 31
 5 11:15-12:00 godz. wychowawcza 21 godz. wychowawcza 26 godz. wychowawcza 10 godz. wychowawcza bibl godz. wychowawcza 31 godz. wychowawcza 23 godz. wychowawcza 30 godz. wychowawcza 18 godz. wychowawcza 11 godz. wychowawcza 9 godz. wychowawcza 5 godz. wychowawcza 3 historia 6 j. ang. (1) / j. ang. (2) 27/21a geografia 15 fizyka 29 j. polski 16 j. polski 19 j. angielski 13 religia O j. polski 17 historia 14
 6 12:15-13:00  - / w-f ch plastyka 13 historia 14 muzyka 18 matematyka bibl geografia 15 j. ang. (1) / j. ang. (2) 27./21a j. polski 6 technika 31 j. polski 17 technika 5 geografia 10 matematyka 21 historia 29 w-f/w-f w-f/w-f chemia 16 religia O j. polski 3 j. angielski 34 j. polski 19
 7 13:15-14:00 - / w-f ch religia 18 plastyka 13 j. ang (1). / j. ang. (2) 21a./9 matematyka 34 geografia 15          inf. dz/ - 11 religia 6 historia 5 matematyka 21 historia 17 j.polski 3 w-f/w-f w-f/w-f fizyka 29 chemia 16 WOS 14 geografia 10 j. polski 19
 8 14:10-14:55 j. kaszubski 21 j, kaszubski 21 j. kaszubski 21           - / w-f ch j. ang. (1)/ - 15 religia 6 chemia 16 wyr. j. polski 17 religia O doradztwo zaw. 3 WOS 14 fizyka 29 j. pol. E8 19 j. angielski 5
 9 15:05-15:50           - / w-f ch j. pol. E8 19
10 16:00-16:45 

11 16:55-17:40

 
 1  7:30- 8:15 religia 18 WDŻ 3 basen / basen geografia 15 WDŻ 6 j.polski 16 j. niem.(1) / j. niem(2) 27/21a mat. E8 21 mat. E8 21 -/ w-f w-f/w-f j. ang E8 5 mat. E8 29 j. ang. E8 5
 2  8:25- 9:10 basen / basen przyroda 15 muzyka 18 basen / basen j. polski 6 j. ang (1). / j. ang. (2) 21a./9 biologia 16 geografia 17 matematyka 29 matematyka 21 WOS 14 -/ w-f w-f/w-f j. angielski 5 j. niemiecki 31 j. niemiecki 13
 3  9:20-10:05 basen/basen basen / basen matematyka 10 przyroda 15 j. polski 6 matematyka 34 matematyka 11 historia 14         muzyka 18 j. niem.(1) / j. niem(2) 27/21a biologia 16 matematyka 29 WOS 13 matematyka 21 matematyka 19 j. angielski 31 j. polski 3 j. polski 17 j. angielski 5
 4 10:15-11:00 muzyka 18 basen / basen przyroda 15 j. polski 23 historia 14 matematyka 34 matematyka 10 basen / basen j. angielski 31 j. polski 17           - / w-f ch matematyka 11 matematyka 21 j. niem.(1) / j. niem(2) 27/21a bilogia 16 j. polski 3 historia bibl j. angielski 6 matematyka 19 j. polski 5 matematyka 29 geografia 13
 5 11:15-12:00 j. polski 3 j. polski 6 basen / basen j. ang (1). / j. ang. (2) 21a./27 j. polski 34 historia 14 muzyka 18 basen / basen matematyka 11 matematyka 10            -/w-f ch j. polski 5 religia O geografia 15      inf. (1) / j. ang.(2) 30./9 j. niemiecki 29 j. polski 21 geografia 13 WOS bibl matematyka 19 matematyka 29 j. polski 17
 6 12:15-13:00 j. polski 3 j. polski 34 basen / basen geografia 15 j. ang (1). / j. ang. (2) 21a./27 basen / basen technika 17 historia 14 -/j.ang. (2) 9 muzyka 18 j. polski 5 biologia 16 j. polski 19 historia bibl j. angielski 10 j. niemiecki 29 inf./ inf. 6./11 geografia 13 religia O chemia 31 matematyka 21
 7 13:15-14:00 j. ang (1). / j. ang. (2) 27./21a j. niemiecki 29 WDŻ 18 basen / basen religia 10 basen / basen j. polski 3 j. polski 5 biologia 16 plastyka 13 j. polski 19 religia O religia M j. angielski 21 j. polski 17 inf./ inf. 6 / 11 chemia 31 historia 14 WOS 15
 8 14:10-14:55 basen / basen basen / basen j.polski 19 historia 3 zaj wy. mat. / j. pol. 6./5 j. ang (1). / j. ang. (2) 27./21a zaj wy. mat. / j. pol 6./5 plastyka 13 doradztwo zaw. 10 j. polski 17 WOS 15 j. angielski 21 religia M
 9 15:05-15:50 basen / basen j.polski 3 religia O inf./ inf. 6 / 11 religia M j. pol. E8 17
10 16:00-16:45           - / inf. (chł.)   - / 11
11 16:55-17:40

 
 1  7:30- 8:15 inf (1)./ inf.(2) 11./6 j. polski 13 matematyka 34. religia 17 j. ang (1). / j. ang. (2) 27/21a WDŻ 15 WDŻ 15 j. pol. E8 3 j. niemiecki 29 WOS 14 j. ang. E8 31 j. pol. E8 5
 2  8:25- 9:10 j. polski 3 matematyka 34 inf (1)./ inf.(2) 11./6 j. polski 13 j. polski 17 j. angielski 31 matematyka 10 religia 18 matematyka 21 j. ang1. / j. ang2 27/21a biologia 16 j. niemiecki 29 geografia 15 j. angielski 5 mat. E8 19 mat. E8 19 WDŻ bibl doradztwo zawodowe14
 3  9:20-10:05 j. polski 3 muzyka 18 j. polski 34 inf (1)./ inf.(2) 11./6 j. polski 17 religia 28        - / j. ang. (2) 9 matematyka 10 j. ang (1). / j. ang. (2) 21a./27 matematyka 21 j. polski 13 j. polski 5 geografia 15 j. angielski 31 j. niemiecki 29 biologia 16 matematyka 19 WOS 14 j. polski bibl
 4 10:15-11:00 matematyka 23 j. niemiecki 22 matematyka 26 religia 21 plastyka 13 j. ang (1). / j. ang. (2) 27./21a inf (1)./ inf.(2) 11./6 muzyka 18 matematyka 10 j. polski 29 matematyka 3 j. polski bibl biologia 17 j. polski 5 j. angielski 31 j. polski 16 matematyka 19 j. polski 34 geografia 15 chemia 6 WOS 14
 5 11:15-12:00 inf (1)./ inf.(2) 6./11 j. ang (1). / j. ang. (2) 21a./27 przyroda 30 matematyka 26 j. polski 33 religia 28 matematyka 10 j. polski bibl muzyka 18 historia 15 technika 19 historia 14 matematyka 21 plastyka 13 j. polski 3 j. polski 16 chemia 5 j. polski 34 j. niemiecki 31 j. polski 17 fizyka 29
 6 12:15-13:00 j. kaszubski 30 inf (1)./ inf.(2) 6./11 matematyka 10 technika 18 j. polski 5 matematyka bibl j. kaszubski 30 religia 31 w-f dz / -           - / w-f ch plastyka 13 w-f dz/ - matematyka 19 j. polski 3 chemia 16 j. polski 14 j. niemiecki 34 j. angielski 21 j. polski 17 fizyka 29
 7 13:15-14:00 j. kaszubski 10 j. polski 15 religia 31 j. polski 5 plastyka 13 j. kaszubski 10 j. polski 17 w-f dz / -           - / w-f ch muzyka 18 w-f dz/ - fizyka 29 inf. /inf. 11/6 j. polski 14 doradztwo zaw. 21 chemia 16 matematyka 19
 8 14:10-14:55 j. kaszubski 10 matematyka 5 j. polski 15 w-f dz/ w-f ch j. kaszubski 10 j. polski 17 fizyka 29 inf. (dz.) / - 6 / - chemia 16 doradztwo zaw. 21 j. kasz./w-f 10/ matematyka 19
 9 15:05-15:50 j. kaszubski 10 j. kaszubski 10 w-f dz/ w-f ch         - /w-f
10 16:00-16:45 j. kaszubski 10 j. kaszubski 10 j. kaszubski 10
11 16:55-17:40 
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