
PRÓBNY SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY (klasy VII) 

18-20 kwietnia 2018 r. 

Zmiany wprowadzone w tym terminie w planie dla poszczególnych klas. 

Klasa 18 kwietnia – środa 19 kwietnia – czwartek 20 kwietnia – piątek 

0Pa, 0Pb bez zmian bez zmian / nie ma etyki bez zmian 

0a, 0b bez zmian bez zmian bez zmian 

0c bez zmian religia - Misior bez zmian 

0d bez zmian bez zmian bez zmian 

0e bez zmian bez zmian / nie ma etyki bez zmian 

1a 
Informatyka – s. 5 

nie ma etyki 
bez zmian bez zmian 

1b 
Informatyka w sali 4 

nie ma etyki 

9.50 religia – Koden 

 

religia – Kolka 

10.25-11.35 Krzywda 

1c 
bez zmian 

nie ma etyki 
bez zmian bez zmian 

1d 
religia - Słapa 

nie ma etyki 
bez zmian bez zmian 

1e 
bez zmian 

nie ma etyki 
religia - Rosińska bez zmian 

2a, 2b, 

2c 
bez zmian bez zmian bez zmian 

2d 

9.50 – 10.20 ew 

10.25 – 11.55 wf 
11.55-12.35 ew 

(11.35-12.35 Słapa) 

Reszta bez zmian 

bez zmian bez zmian 

3a 

8.00-8.35 j. ang. 

8.35- 9.40 ew 
9.50-10.20 wf 

10.25-12.35 ew  

bez zmian 

8.00-9.40 ew 

9.50-10.20 wf 
10.20-10.35 ew 

10.50-11.35 religia 

3b 

8.00-8.30 ew 

8.35-9.05 j. ang. 
9.10-10.35 ew 
dalej bez zmian 

bez zmian 
9.50-10.35 religia 
reszta bez zmian 

3c,3d 
3e,3g 

bez zmian bez zmian bez zmian 

3f bez zmian 8.00-9.40 ew / 10.00 wycieczka  bez zmian 



4a 

na godz. 8.35 

2. j. ang. gr. II – Dobke –   s. 200 
3. wf – Prochowski – hala 
4. historia – s. 200 

5. muzyka – s. 116 
6. j. ang. obie grupy – Dobke – s. 219 

1. matematyka s. 200 

2. historia s. 216 
3. j. polski s. 212 
4. g. wych. s. 212 

5. przyroda – Borowicz – s. 208 
6. j. ang. obie gr. – Dobke – s. 209  

1. j. pol. s. 212 

2. matematyka – Byczkowski – s. 200 
3. wych. fiz. Hol II 
4. wych. fiz. Hol II 

5. j. ang. gr. I – s. 204 
Koniec 10.55. 

4b 

1. matematyka – Rosińska – s. 200 
2. g. wych. – Świecka – s. 211 

3. wf – bez zmian 
4. wf – bez zmian 
5. j. polski s. 212 

6. religia s. 200 

1. plastyka – Skibicki – s. art. 
2. matematyka s. 200 

3. wf – bez zmian 
4. wf – bez zmian 
5. j. ang. – bez zmian 

6. przyroda – Borowicz – s. 208 

 
na godz. 9.10 

3. wf – bez zmian 
4. wf – bez zmian 
5. j. polski s. 212 

6. przyroda – Piekarska s. 200 

4c 

 

na godz. 9.10 
3. j. polski s. 212 

4. wych. fiz. – Prochowski - hala 
5. matematyka s. 207 
6. matematyka s. 207 

1. muzyka s. 116 

2. matematyka s. 217 
3. j. ang. s. 219 

4. matematyka – Wycinka – s. 200 
5. j. ang. s. 219 
6. historia s. 216 

na godz. 8.35 

2. matematyka s. 207 
3. j. polski – bez zmian 

4. j. polski – bez zmian 
5. historia – Winter – s.216 
6. wych. fiz. – hala 

4d 

na godz. 8.35 
2. j. ang. gr. 1 – s. 200 

3. j. ang. gr. 1 – s. 116 
4. g. wych. – s. 219 

5. religia – s. 219 
6. j. polski – s. 212 

1. j. polski s. 212 
2. j. polski s. 212 

3. matematyka s. 200 
4. przyroda – Piekarska – s. 208 

5. wf – bez zmian 
6. wf – bez zmian 

1. matematyka – Kumiet – s. 200 
2. j. polski – s. 212 

3. historia – Winter – s. 216 
4. informatyka – s. 213 

5. przyroda – Piekarska – s. 209 
6. j. ang. gr. I – s. 213 

4e 

1. religia – s. 216 
2. przyroda s. 217 
3. matematyka – Kumiet - s. 200 

4. technika – Górska – s. 216 
Koniec godz. 10.20 

 

1. wf – bez zmian 
2. wf – bez zmian 
3. g. wych. s. 217 

4. j. ang. w grupach – bez zmian 
5. matematyka – s. 200 

6. j. polski s. 219 

1. historia s. 216 
2. religia – Urban – s. 211 
3. matematyka – Byczkowski – s. 200 

4. j. ang. – I gr. s. 206, II gr. s. 211 
5. wf – bez zmian 

6. j. polski s. 212 

4f 

1. j. polski s. 209 

2. j. polski s. 209 
3. j. ang. I-II gr. – Kunikowska –s.218 
4. j. ang. I-II gr. – Kunikowska –s.218 

Koniec godz. 10.20 
 

1. matematyka s. 207 

2. j. polski – Kłosowska – s. 218 
3. religia – Rosińska – s. 219 
4. matematyka s. 207 

5. wf – chł. – bez zmian 
6.wf – chł. – bez zmian 

1. wf – bez zmian 

2. wf – bez zmian 
3. j. ang. / inf. – bez zmian 
4. muzyka – Pińska – s. 116 

5. j. ang. / inf. – bez zmian 
6. przyroda s. 217 

 
 

   



5a 

1. matematyka s. 208 

2. historia – Burzyńska – s. 216 
3. j. polski s. 209 
4. j. ang. – s. art. 

5. j. polski s. 209 
6. przyroda – Krawiel - s. 208 

  

na godz. 9.10 
3. matematyka s. 216 
4. przyroda – Ranachowska s. 213 

5. wych. fiz. – Skibicki – hala 
6. przyroda – Ranachowska – s.207 

1. j. polski – Krawiel – s. 209 

2. j. polski – Krawiel – s. 209 
Wycieczka od godz. 9.00 

5b 

1. przyroda – s. 217 
2. j. polski – s. 215 

3. j. polski – s. 215 
4. przyroda – s. 105 
5. zaj. techniczne – Górska – s. art. 

6. inf. / j. ang. – bez zmian 

1. wf obie grupy – Rychert 
2. wf obie grupy - Rychert 

3. muzyka s. 116 
4. j. polski s. 215 
5. religia – s. art. 

Koniec o godz. 10.55 

1. j. ang. gr. I – bez zmian 
2. j. ang. gr. I – bez zmian 

Wycieczka od godz. 9.00 
 
 

 

5c 

na godz. 8.35 

2. matematyka – Hallmann - s. 208 
3. plastyka – Górska – s. św. kl. 4-7 

4. przyroda s. 217 
5. przyroda s. 217 
6. godz. wych. – Hallmann – s. art. 

1. j. polski – Piątkowski – s. 209 

2. j. polski – Piątkowski – s. 209 
3. wf – Kubicz – hol II 

4. wf – Kubicz – hol II 
5. matematyka s. 218 
6. matematyka – Kumiet – s. 200 

1. wf – bez zmian 

2. wf – bez zmian 
Wycieczka od godz. 9.00 

 
 
 

5d 

1. wf – obie grupy - Kubicz 
2. wf – obie grupy - Kubicz 

3. historia – Burzyńska – s. 216 
4. muzyka s. 116 

5. matematyka s. 208 
6. przyroda s. 217 

1. wf – obie grupy - Świecka 
2. wf – obie grupy - Świecka 

3. j. polski – Krawiel – s.209 
4. religia s. 211 

5. technika – Ranachowska – s. 212 
6. matematyka s. 218 

1. j. ang. 2 gr. – bez zmian 
2. j. ang. 2 gr. – bez zmian 

Wycieczka od godz. 9.00 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

Wycieczka kl. V – opiekunowie: 

Hallmann 
Dunst 

Sawczuk 
Winklas 

Słapa 
Burzyńska 



6a 

1. wf – bez zmian 

2. wf – bez zmian 
3. religia s. 207 
4. j. polski s. 215 

5. j. ang. s. 107 
6. muzyka – Pińska s. 116 

1. przyroda s. 216 

2. matematyka s. 208 
3. matematyka s. 208 
4. historia s. 216 

5. j. polski s. 215 
6. j. kaszubski s. 212 

1. j. angielski s. 215 

2. j. polski s. 215 
3. matematyka – Krzywda – s. 208 
4. godz. wych. – Winter – s. art. 

5. przyroda s. 217 
6. plastyka s. 116 

6b 

na godz. 8.35 
2. zaj. techniczne – Pińska – s. 212 

3. matematyka s. 208 
4. matematyka s. 208 
5. j. polski s. 215 

6. historia s. 216 

1. j. ang. – bez zmian 
2. j. polski s. 215 

3. j. polski s. 215 
4. matematyka s. 218 
5. przyroda s. 217 

6. j. kaszubski s. 212 

1. religia s. 208 
2. plastyka s. 116 

3. przyroda s. 217 
4. j. polski s. 215 
5. muzyka s. 116 

6. j.ang. gr. I – s. 206 

6c 

1. wf – bez zmian 

2. wf – bez zmian 
3. przyroda s. 217 

4. j. polski s. 209 
5. historia s. 216 
6. j. polski s. 209 

1. matematyka s. 208 

2.j. ang. s. 207 
3. matematyka – Kłosowska – s.art. 

4. przyroda s. 217 
5. j. polski – Krawiel – s. 209 
6. plastyka s. 116 

 

na godz. 9.10 
3. j. polski – Krawiel – s. 209 

4. matematyka – Byczkowski – s. 208 
5. wych. fizyczne – Kosznik - hala 
6. historia – Winter – s. 209 

6d 

na godz. 8.35 
2. j. polski s. 219 

3. j. polski s. 219 
4. j. ang. s. 211 

5. wf – bez zmian 
6. wf – bez zmian 

1. matematyka s. 218 
2. zaj. techn. – Skibicki – s. 116 

3. j. ang. s. 211 
4. plastyka s. 116 

5. matematyka – Kłosowska –s.213 
6. j. kaszubski s. 212 

1. matematyka – Byczkowski – s. 218 
2. przyroda s. 217 

3. religia s. 211 
4. j. polski s. 219 

5. matematyka – Jędrzejczak – s. 218 
6. matematyka – Jędrzejczak – s. 218 

6e 
Bez zmian 

Nie ma techniki  
koniec o godz. 11.30 

Na godz. 8.35 
Bez zmian 

Nie ma etyki 
Bez zmian 

 

Czytelnia i biblioteka w tych dniach nieczynne. 

 

A. Simonyan – świetlica kl. 4-7  

środa 7.45-9.45 

czwartek 7.45-10.45 i w klasach I wg planu 

piątek 7.45-9.45 i w klasach I wg planu 

 

B. Pruszak – środa – świetlica klas II w godz. 12.35-14.30 sala 108 (za P. Multan) 

V. Piątkowski  - piątek – świetlica klas II w godz. 13.05-15.05 sala 108 (za P. Multan) 


