
HARMONOGRAM PRZESYŁANIA TREŚCI DO REALIZACJI PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ W RAMACH KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  

KLASA I 

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 

Edukacja 
polonistyczna 

Edukacja 
matematyczna 

Edukacja 
polonistyczna 

Edukacja 
matematyczna 

Edukacja 
polonistyczna 

j. angielski przyroda plastyka religia muzyka 

 WF   informatyka 
 

             KLASA II 

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 

Edukacja 
polonistyczna 

Edukacja 
matematyczna 

Edukacja 
polonistyczna 

Edukacja 
matematyczna 

Edukacja 
polonistyczna 

religia przyroda plastyka j. angielski muzyka 

 WF   informatyka 
 

KLASA III 

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 

Edukacja 
polonistyczna 

Edukacja 
matematyczna 

Edukacja 
polonistyczna 

Edukacja 
matematyczna 

Edukacja 
polonistyczna 

plastyka religia j. angielski informatyka przyroda 

 WF   muzyka 
 

KLASA IV 

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 

matematyka j. angielski historia matematyka WF 

plastyka technika j. polski j. niemiecki j. angielski 

j. polski WF muzyka informatyka przyroda 

religia/etyka   godz. wych.  
 

KLASA V 

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 

matematyka plastyka j. niemiecki historia WF 

technika j. polski matematyka j. polski j. angielski 

j. angielski religia/etyka informatyka muzyka geografia 

WF biologia godz. wych.   
 



KLASA VI 

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 

j. angielski matematyka j. polski matematyka j. polski 

geografia j. niemiecki biologia j. angielski historia 

WF informatyka religia/etyka technika WF 

muzyka plastyka   godz. wych. 

 
KLASA VII 

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 

j. polski matematyka j. polski matematyka j. polski 

fizyka historia biologia j. angielski matematyka 

informatyka muzyka j. niemiecki chemia WF 

religia/etyka j. angielski WF godz. wych. plastyka 

  geografia   
 

KLASA VIII 

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 

matematyka j. polski matematyka j. polski matematyka 

historia fizyka j. polski edukacja dla 
bezp. 

/doradztwo 
zawodowe(co 

drugi tydzień) 

informatyka 

j. niemiecki biologia j. angielski WOS j. angielski 

WF godz. wych. religia/etyka chemia geografia 

----- ------ ----- WF ----- 
 

 3, 4 latki 5 latki „O A” „O B” 

Poniedziałek 
aktywność 
polonistyczna 

aktywność 
polonistyczna 

aktywność 
polonistyczna 

aktywność 
polonistyczna 

Wtorek 

aktywność 
plastyczna/ 
muzyczna 
(naprzemiennie co 
drugi tydzień) 

aktywność 
plastyczna/ 
muzyczna 
(naprzemiennie 
co drugi tydzień) 

aktywność 
plastyczna/ 
muzyczna 
(naprzemiennie co 
drugi tydzień) 

aktywność 
plastyczna/ 
muzyczna 
(naprzemiennie 
co drugi tydzień) 

Środa 

aktywność 
matematyczna 

aktywność 
matematyczna  

aktywność 
matematyczna/ 
fizyczna 
(naprzemiennie co 
drugi tydzień) 

aktywność 
matematyczna/ 
fizyczna 
(naprzemiennie 
co drugi tydzień) 

Czwartek 
aktywność fizyczna aktywność 

fizyczna 
religia religia 

Piątek j. angielski j. angielski j. angielski j. angielski 



 

 


