
PLAN SM II STOPNIA 

ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

Instrumentalistyka 
 
 
 
Klasa I SM II st. Instrumentalistyka 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
15.40-16-25 kształcenie słuchu 

200C (Krz) 
chór 
110B 

kształcenie słuchu 
200C (Krz) 

  

16.35-17.20 zasady muzyki 
202A (Sa) 

chór 
110B 

zasady muzyki 
201A (Sa) 

  

17.25-18.10  chór 
110B 

   

 
 
Klasa II SM II st. Instrumentalistyka 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
15.40-16-25 literatura muzyczna 

204A (Li) 
chór 
110B 

  literatura muzyczna 
204A (Li) 

16.35-17.20 kształcenie słuchu 
200C (Krz) 

chór 
110B 

kształcenie słuchu 
200C (Krz) 

  

17.25-18.10  chór 
110B 

zasady muzyki 
203A (Os) 

  

 
 
Klasa III SM II st. Instrumentalistyka 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
15.40-16-25 harmonia gr. A 

104C (Cy) 
harmonia gr. B 

203A (Os) 

chór 
110B 

 historia muzyki 
204A (Li) 

 

16.35-17.20 historia muzyki 
204A (Li) 

chór 
110B 

harmonia gr. B 
203A (Os) 

harmonia gr. A 
104C (Cy) 

 

17.25-18.10 kształcenie sł. gr. B 
200C (Krz) 

gr. A ------------------ 

chór 
110B 

kształcenie słuchu gr. B 
200C (Krz) 

 

kształcenie sł. gr. A 
104C (Cy) 

 

18.15-19.00 kształcenie sł. gr A 
104C (Cy) 

  
 

  

 
 
 
 



Klasa IV SM II st. Instrumentalistyka 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
15.40-16-25 harmonia 

201C (Sz) 
chór 
110B 

 harmonia 
201C (Sz) 

 
 

16.35-17.20  chór 
110B 

 historia muzyki 
204A (Li) 

 
 

17.25-18.10  chór 
110B 

 

kształcenie słuchu 
104C (Cy) 

  

18.15-19.00  
 

  kształcenie słuchu 
104C (Cy) 

 

19.05-19.50  
 

  historia muzyki 
204A (Li) 

 

 
 
 
Klasa V SM II st. Instrumentalistyka 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
15.40-16-25 harmonia 

201A (Kl) 
chór 
110B 

   

16.35-17.20 formy muzyczne 
104C (Cy) 

chór 
110B 

 
 

kształcenie słuchu 
200C (Krz) 

 

17.25-18.10 formy muzyczne 
104C (Cy) 

chór 
110B 

 
 

historia muzyki 
204A (Li) 

 

18.15-19.00 historia muzyki 
204A (Li) 

  harmonia 
201A (Kl) 

 

19.05-19.50 kształcenie słuchu 
200C (Krz) 

    

 
 
 
Klasa VI SM II st. Instrumentalistyka 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
15.40-16-25   formy muzyczne 

104C (Cy) 
  

 
16.35-17.20 kształcenie słuchu 

201A (Kl) 
kształcenie słuchu 

201A (Kl) 
formy muzyczne 

104C (Cy) 
  

17.25-18.10  
 

 historia muzyki 
204A (Li) 

  

18.15-19.00  
 

 historia muzyki 
204A (Li) 

  

19.05-19.50  
 

 literatura muzyczna 
204A (Li) 

  

 
 



PLAN SM II STOPNIA 

ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

Instrumentalistyka jazzowa 
 
 
 
Klasa I SM II st. Instrumentalistyka jazzowa 
 

Godziny 
lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

15.40-16-25 historia muz. jazz 
202A (Af) 

  kształcenie słuchu 
200C (Krz) 

 

16.35-17.20 ćwiczenia rytmiczne 
203A (Os) 

  historia muz. jazz 
203A (Af) 

 

17.25-18.10 zasady muzyki 
203A (Os) 

  zasady muzyki 
203A (Os) 

 

18.15-19.00 kształcenie słuchu 
200C (Krz) 

   
 

 

 
 
 
Klasa II SM II st. Instrumentalistyka jazzowa 
 

Godziny 
lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

15.40-16-25  
 

historia muzyki 
204A (Li) 

 kształcenie słuchu 
104C (Cy) 

 

16.35-17.20  
 

kształcenie słuchu 
104C (Cy) 

        

17.25-18.10 historia muzyki 
204A (Li) 

    

18.15-19.00 zasady muzyki 
201C (Sz) 

   
 

 

19.05-19.50 ćwiczenia rytmiczne 
201C (Sz) 

    

 
 
 
 



PLAN OSM i SM II STOPNIA 

ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

Rytmika 
 
 
 

Klasa I OSM i SM II st. Rytmika 
 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

15.40-16-25      
 

16.35-17.20    technika ruchu 
s. rytmiczna  

 
 

17.25-18.10   taniec współczesny 
s. gimnastyczna 

rytmika 
s. rytmiczna 

 

18.15-19.00  
 

 taniec współczesny 
s. gimnastyczna 

rytmika 
s. rytmiczna 

 

 
 
Klasa II OSM i SM II st. Rytmika 
 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

15.40-16-25 technika ruchu 
s. rytmiczna 

rytmika 
s. rytmiczna 

   

16.35-17.20  rytmika 
s. rytmiczna 

  
 

 

17.25-18.10   taniec współczesny 
s. gimnastyczna 

 
 

 

18.15-19.00   taniec współczesny 
 s. gimnastyczna 

 
 

 

 
 
Klasa III OSM i SM II st. Rytmika 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

15.40-16-25   technika ruchu 
s. rytmiczna 

 rytmika 
s. rytmiczna 

16.35-17.20   
 

  rytmika 
s. rytmiczna 

17.25-18.10   taniec współczesny 
s. gimnastyczna 

  
 

18.15-19.00   
 

taniec współczesny 
 s. gimnastyczna 

  



 
Klasa IV OSM i SM II st. Rytmika 
 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

15.40-16-25      

16.35-17.20   
 

technika ruchu 
s. rytmiczna 

  

17.25-18.10   taniec współczesny 
s. gimnastyczna 

 rytmika 
s. rytmiczna 

18.15-19.00   
 

taniec współczesny 
s. gimnastyczna 

 rytmika 
s. rytmiczna 

 
 
 
 
 
Klasa VI OSM i SM II st. Rytmika 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa 
 

czwartek piątek 

14.45-15.30   metodyka 
 

  

15.40-16-25      

16.35-17.20 rytmika 
s. rytmiczna 

    

17.25-18.10 rytmika 
s. rytmiczna  

  taniec współczesny 
s. gimnastyczna 

 
 

 

18.15-19.00  
 

 taniec współczesny 
s. gimnastyczna 

  

 
 

 



PLAN SM II STOPNIA 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

Wokalistyka 

 
Klasa I SM II st. Wokalistyka 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
15.40-16-25  kształcenie słuchu 

201A (Kl) 
zasady muzyki 

203A (Os) 
kształcenie słuchu 

201A (Kl) 
 

16.35-17.20  historia muzyki 
204A (Li) 

dykcja i recytacja 
205C 

zasady muzyki 
203A (Os) 

 

17.25-18.10  historia muzyki 
204A (Li) 

dykcja i recytacja 
205C 

 
 

 

 
Klasa II SM II st. Wokalistyka 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
15.40-16-25 harmonia 

104C (Cy) 
historia muzyki 

204A 
      kształcenie słuchu 

104C (Cy) 
 

16.35-17.20  kształcenie słuchu 
104C (Cy) 

 harmonia 
104C (Cy) 

 

17.25-18.10 historia muzyki 
204A (Li) 

    

18.15-19.00 zasady muzyki 
201C (Sz) 

 dykcja i recytacja 
205C 

 
 

 

 
Klasa III SM II st. Wokalistyka 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
15.40-16-25 harmonia 

201C (Sz) 
 kształcenie słuchu 

201A (Kl) 
 harmonia  
201C (Sz) 

 
 

16.35-17.20 formy muzyczne 
104C (Cy) 

 dykcja i recytacja 
205C  

kształcenie słuchu 
201A (Kl) 

 

17.25-18.10 formy muzyczne 
104C (Cy) 

   historia muzyki 
204A (Li) 

 

18.15-19.00     historia muzyki 
204A (Li) 

    

 
Klasa IV SM II st. Wokalistyka 
 

Godziny 
lekcyjne 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
15.40-16-25 harmonia  

201C (Sz) 
 formy muzyczne 

104C (Cy) 
harmonia  
201C (Sz) 

 

16.35-17.20 kształcenie słuchu 
201C (Sz) 

 formy muzyczne 
104C (Cy) 

kształcenie słuchu 
201C (Sz) 

 

17.25-18.10 harmonia  
201C (Sz) 

 historia muzyki 
204A (Li) 

harmonia  
201C (Sz) 

 

18.15-19.00   historia muzyki 
204A (Li) 
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