
 

 

I A – 

klasa matematyczna 

- z rozszerzoną fizyką lub informatyką   

 32 miejsca 
 

 
 

  rozszerzone programy nauczania od kl. II:  

 

o matematyka  

o fizyka lub informatyka 

o przedmiot do wyboru*:  j. polski, historia, WOS, chemia, 

biologia, geografia, język angielski, język niemiecki  

 

*Przedmiot ten wybierzesz po pierwszym semestrze klasy pierwszej 

 

 

 przedmiot uzupełniający w kl. I:  

 konwersatorium z j. obcego (angielski lub niemiecki) 

 

 

 punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:  

 język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 fizyka lub informatyka 

 

 

 

  Kierunki studiów, które możesz wybrać po ukończeniu tej 

klasy:  

 architektura, budownictwo  

 wszystkie kierunki politechniczne  

 wszystkie kierunki ekonomiczne  

 kierunki medyczne  

 
 



 

 

I B – 

klasa humanistyczna- 

z rozszerzoną historią lub wiedzą o społeczeństwie 

– 32 miejsca 
 

 

 rozszerzone programy nauczania od kl. II:  

o język polski  

o historia lub wos  

o przedmiot do wyboru*: matematyka, fizyka, WOS, 

chemia, biologia, geografia, informatyka, język angielski, 

język niemiecki 

 

*Przedmiot ten wybierzesz po pierwszym semestrze klasy pierwszej  

 

 

 przedmiot uzupełniający w kl. I:  

 konwersatorium z j. obcego (angielski lub niemiecki) 

 

 punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:  

 język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 historia lub wos 

 

 Kierunki studiów, które możesz wybrać po ukończeniu tej 

klasy:  
 prawo  

 stosunki międzynarodowe  

 politologia  

 europeistyka  

 historia, historia sztuki, kulturoznawstwo 

 socjologia  

 psychologia  

 filologie nowożytne  

 filologia polska, dziennikarstwo  

 



   

 

I C – 

klasa biologiczno – chemiczna  

– 32 miejsca 

 
 

 rozszerzone programy nauczania od kl. II:  

o biologia  

o chemia  

o przedmiot do wyboru*: j. polski, historia, matematyka, 

fizyka, WOS, geografia, informatyka, język angielski, 

język niemiecki 

 

*Przedmiot ten wybierzesz po pierwszym semestrze klasy pierwszej 

 

 przedmiot uzupełniający w kl. I:  

 konwersatorium z j. obcego (angielski lub niemiecki) 

 

 punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:  

 język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 biologia  

 

 

 Kierunki studiów, które możesz wybrać po ukończeniu tej 

klasy:  

 

 medycyna  

 farmacja  

 biotechnologia  

 inżynieria genetyczna  

 biologia molekularna  

 inżynieria żywienia  

 wszystkie kierunki przyrodnicze  
 
 



 

 

I E – 

klasa językowa –  

z rozszerzoną matematyką lub geografią 

32 miejsca 
 

 rozszerzone programy nauczania od kl. II:  

o język angielski lub język niemiecki  

o matematyka lub geografia  

o przedmiot do wyboru*: j. polski, historia, matematyka, 

fizyka, WOS, biologia, chemia, informatyka 

 

*Przedmiot ten wybierzesz po pierwszym semestrze klasy pierwszej  

 

 przedmiot uzupełniający w kl. I:  

 konwersatorium z j. obcego (angielski lub niemiecki) 

 

 punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:  

 język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 geografia  

 

 Kierunki studiów, które możesz wybrać po ukończeniu tej 

klasy:  

 stosunki międzynarodowe  

 europeistyka  

 filologia angielska  

 filologia niemiecka  

 filologie nowożytne  

 politologia  

 socjologia  

 administracja  

 wybrane kierunki przyrodnicze  

 
 
 


