
 

Rok szkolny 2019-2020 

Oferta dla absolwentów szkół podstawowych 

 Uwaga – powstanie grup z przedmiotów rozszerzonych (wybieranych od kl. II) będzie uzależnione od 

liczby uczniów deklarujących naukę danego przedmiotu 

 

I A p – 

klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką  

32 miejsca 
 

 
 

  rozszerzone programy nauczania:  

 

o matematyka  

o fizyka  

 

o przedmiot do wyboru realizowany od kl. II: 

język angielski 

lub język niemiecki  

lub informatyka 

 

*Przedmiot ten wybierzesz po pierwszym semestrze klasy pierwszej 

 

 

punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:  

 język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 fizyka  

 

 

 Wybrane kierunki studiów po ukończeniu tej klasy:  

 architektura, budownictwo  

 wszystkie kierunki politechniczne  

 wszystkie kierunki ekonomiczne  

 kierunki medyczne  

 



 

 

 

I B p – 

klasa humanistyczna- 

z rozszerzonym językiem polskim 

i 

 historią lub historią sztuki 

– 32 miejsca 
 

 

 rozszerzone programy nauczania:  

o język polski  

o historia lub historia sztuki  

  

o przedmiot do wyboru realizowany od kl. II: 

język angielski 

lub język niemiecki  

lub informatyka 

 

*Przedmiot ten wybierzesz po pierwszym semestrze klasy pierwszej  

 

 punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:  

 język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 historia  

 

 Wybrane kierunki studiów po ukończeniu tej klasy:  
 prawo  

 stosunki międzynarodowe  

 politologia  

 europeistyka  

 historia, historia sztuki, kulturoznawstwo 

 socjologia  

 psychologia  

 filologie nowożytne  

 filologia polska, dziennikarstwo  

 



   

 

 

 

I C p – 

klasa z rozszerzoną biologią i chemią 

– 32 miejsca 

 
 

 rozszerzone programy nauczania:  

o biologia  

o chemia  

 

o przedmiot do wyboru realizowany od kl. II: 

język angielski 

lub język niemiecki  

lub informatyka 

 

*Przedmiot ten wybierzesz po pierwszym semestrze klasy pierwszej 

 

 

 punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:  

 język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 biologia  

 

 

 Wybrane kierunki studiów po ukończeniu tej klasy:  

 

 medycyna  

 farmacja  

 biotechnologia  

 inżynieria genetyczna  

 biologia molekularna  
 filologie nowożytne 

 



 

 

 

 

 

I D p – 

klasa z rozszerzoną matematyką i chemią 

32 miejsca 
 

 rozszerzone programy nauczania:  

o matematyka  

o chemia  

 

o przedmiot do wyboru realizowany od kl. II: 

język angielski 

lub język niemiecki  

lub informatyka 

 

*Przedmiot ten wybierzesz po pierwszym semestrze klasy pierwszej  

 

 punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:  

 język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 chemia 

 

 Wybrane kierunki studiów po ukończeniu tej klasy:  

 wszystkie kierunki politechniczne 

 wybrane kierunki przyrodnicze  

 filologie nowożytne  

 
 
 

 

 

 



 

 

 

I E p – 

klasa z rozszerzoną geografią  

i 

wiedzą o społeczeństwie lub matematyką 

32 miejsca 
 

 rozszerzone programy nauczania:  

o geografia 

o matematyka lub wiedza o społeczeństwie 

 

o przedmiot do wyboru realizowany od kl. II: 

język angielski 

lub język niemiecki  

lub informatyka 

 

*Przedmiot ten wybierzesz po pierwszym semestrze klasy pierwszej  

 

 punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:  

 język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 geografia 

 

 Wybrane kierunki studiów po ukończeniu tej klasy:  

 gospodarka przestrzenna 

 turystyka i rekreacja  

 ekonomia. 

 prawo 

 filologie nowożytne 
 
 


