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Lp.

Symbol
oddziału

Profil oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem
nauczania



biologia
chemia

+ trzeci przedmiot do wyboru realizowany
międzyoddziałowo:

1.

1a

MEDYCZNY







język angielski,
język niemiecki,
język rosyjski,
informatyka,
język polski




historia
wiedza o społeczeństwie

+ trzeci przedmiot do wyboru realizowany
międzyoddziałowo:
2.

1b

PRAWNY







język angielski,
język niemiecki,
język rosyjski,
informatyka,
język polski

Języki obce
do wyboru dwa języki
realizowane
międzyoddziałowo:





język angielski,
język niemiecki,
język rosyjski,
język francuski

Klasa przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na
takich kierunkach, jak:





język polski
matematyka
dwa języki obce
(nauczane w szkole
podstawowej)




















medycyna,
farmacja,
stomatologia,
pielęgniarstwo,
analityka medyczna,
fizjoterapia,
rehabilitacja,
ratownictwo medyczne,
dietetyka,
zdrowie publiczne,
biotechnologia,
biologia,
chemia,
bioinżynieria,
biochemia,
kosmetologia,
weterynaria,
zootechnika i wiele innych.





język polski
matematyka
dwa języki obce
(nauczane w szkole
podstawowej)










prawo,
prawo kanoniczne,
administracja,
historia,
historia sztuki,
ochrona dóbr kultury,
religioznawstwo,
archeologia i wiele innych.

język angielski,
język niemiecki,
język rosyjski,
język francuski

do wyboru dwa języki
realizowane
międzyoddziałowo:





Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

Lp.

Symbol
oddziału

Profil oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem
nauczania



geografia
wiedza o społeczeństwie

+ trzeci przedmiot do wyboru realizowany
międzyoddziałowo:

3.

1c

SPOŁECZNY







język angielski,
język niemiecki,
język rosyjski,
informatyka,
język polski




matematyka
geografia

+ trzeci przedmiot do wyboru realizowany
międzyoddziałowo:

4.

1d

EKONOMICZNY







język angielski,
język niemiecki,
język rosyjski,
informatyka,
język polski

Języki obce
do wyboru dwa języki
realizowane
międzyoddziałowo:





język angielski,
język niemiecki,
język rosyjski,
język francuski

Klasa przygotowuje uczniów do podjęcia studiów
na takich kierunkach, jak:





język polski
matematyka
dwa języki obce
(nauczane w szkole
podstawowej)











nauki społeczne,
socjologia,
politologia,
stosunki międzynarodowe,
psychologia,
pedagogika,
geografia,
leśnictwo,
ochrona środowiska i wiele innych.





język polski
matematyka
dwa języki obce
(nauczane w szkole
podstawowej)

















ekonomia,
bankowość,
analityka gospodarcza i finansowa,
finanse i rachunkowość,
geologia,
gospodarka wodna,
geodezja,
handel zagraniczny,
kartografia,
turystyka i rekreacja,
architektura krajobrazu,
oceanografia,
odnawialne źródła energii,
logistyka,
zarządzanie i marketing i inne.

język angielski,
język niemiecki,
język rosyjski,
język francuski

do wyboru dwa języki
realizowane
międzyoddziałowo:





Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

Lp.

Symbol
oddziału

Profil oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem
nauczania



matematyka
fizyka

+ trzeci przedmiot do wyboru realizowany
międzyoddziałowo:

5.

6.

1e

1f

POLITECHNICZNY

DZIENNIKARSKI






język angielski,
język niemiecki,
język rosyjski, informatyka,
język polski




język polski
wiedza o społeczeństwie

+ trzeci przedmiot do wyboru realizowany
międzyoddziałowo:
 język angielski,
 język niemiecki,
 język rosyjski,
 informatyka,

Języki obce
do wyboru dwa języki
realizowane
międzyoddziałowo:









język angielski,
język niemiecki,
język rosyjski,
język francuski

do wyboru dwa języki
realizowane
międzyoddziałowo:





Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

język angielski,
język niemiecki,
język rosyjski,
język francuski





język polski
matematyka
dwa języki obce
(nauczane w szkole
podstawowej)

język polski
matematyka
dwa języki obce
(nauczane w szkole
podstawowej)

Klasa przygotowuje uczniów do podjęcia studiów
na takich kierunkach, jak:




























automatyka,
budownictwo,
matematyka stosowana,
elektronika, elektromechanika,
fizyka medyczna i techniczna,
inżynieria produkcji, inżynieria ciepła,
inżynieria mechaniczna, inżynieria
materiałowa,
mechatronika,
biofizyka,
energetyka,
telekomunikacja,
robotyka,
lotnictwo,
kosmonautyka i inne.
dziennikarstwo,
medioznawstwo,
public relations,
kulturoznawstwo,
animacja kultury,
filmoznawstwo,
bibliotekoznawstwo,
teatrologia,
muzykologia,
aktorstwo i reżyseria,
komunikacja społeczna,
filologia polska,
teologia i inne.

Ponadto wybór określonych przedmiotów rozszerzonych (we wszystkich klasach) pozwoli na kontynuowanie edukacji wyższej na kierunkach
filologia polska, filologia języka obcego, informatyka i informatyczne kierunki pokrewne.

ZAPRASZAMY !!!

