Komunikat dla kandydatów do klas pierwszych
po szkole podstawowej
Wykaz klas:
Klasa I A, I B
(„Pitagorejskie”)
Klasy przygotowują przede wszystkim do studiów na kierunkach ścisłych,
politechnicznych, technicznych, architekturze, ekonomii.
Przedmioty do punktowania: matematyka, fizyka, j. obcy, j. polski
Języki obce

Przedmioty rozszerzone

• 2 języki do wyboru spośród:
j. angielski, j. niemiecki, j. francuski (pierwszy język - kontynuacja
z gimnazjum;
nauka języków w formie lektoratów w zespołach międzyklasowych wg stopnia zaawansowania).

• pierwszy język obcy od klasy I
• 2 wybrane przez ucznia przedmioty spośród:
geografia, historia, biologia, chemia, fizyka, j. polski,
matematyka,WOS, informatyka, historia sztuki,
historia muzyki, filozofia, łacina i kultura antyczna,
II-gi język obcy. Nauka wybranych przedmiotów
odbywa się w systemie poszerzonym w grupach
międzyklasowych.
Uwagi

Dodatkowo dla chętnych:
1. Seminaria z rozwiązywania zadań z matematyki i fizyki.
Klasa I C, I D
(„Medyczno-przyrodnicze”)
Klasy przygotowują głównie do studiowania: medycyny, biotechnologii,
kierunków przyrodniczych, weterynarii.
Przedmioty do punktowania: biologia, matematyka, j. obcy, j. polski
Przedmioty rozszerzone

Języki obce
• 2 języki do wyboru spośród:
j. angielski, j. niemiecki, j. francuski (pierwszy język - kontynuacja
z gimnazjum;
nauka języków w formie lektoratów w zespołach międzyklasowych wg stopnia zaawansowania).

• pierwszy język obcy od klasy I
• 2 wybrane przez ucznia przedmioty spośród:
geografia, historia, biologia, chemia, fizyka,
j. polski, matematyka, WOS, informatyka, historia
sztuki, historia muzyki, filozofia, łacina i kultura
antyczna, II-gi język obcy. Nauka wybranych
przedmiotów odbywa się w systemie poszerzonym
w grupach międzyklasowych.
Uwagi

8

Dodatkowo dla chętnych:
1. Warsztaty biologiczno-chemiczno-fizyczne.
2. Dla uczniów chętnych laboratorium chemiczne.

Klasa I E
(„Matematyczno-menedżerska”)
Klasa przygotowuje do studiowania na kierunkach ekonomiczych.
Przedmioty do punktowania: matematyka, geografia, j. obcy, j. polski
Języki obce

Przedmioty rozszerzone

• 2 języki do wyboru spośród:
j. angielski, j. niemiecki, j. francuski
(pierwszy język - kontynuacja
ze szkoły podstawowej;
nauka języków w formie lektoratów
w zespołach międzyklasowych
wg stopnia zaawansowania).

• pierwszy język obcy od klasy I
• 2 wybrane przez ucznia przedmioty spośród:
geografia, historia, biologia, chemia, fizyka,
j. polski, matematyka, WOS, informatyka, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, łacina i kultura antyczna, II-gi język obcy. Nauka wybranych
przedmiotów odbywa się w systemie poszerzonym w grupach międzyklasowych.

Uwagi
Dodatkowo dla chętnych:
1. Warsztaty ekonomiczne.
2. Warsztaty przedsiębiorczości.
Klasa I F
(„Prawniczo-dziennikarska”)
Klasa przygotowuje do studiowania kierunków humanistycznych, filologicznych, prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki.
Przedmioty do punktowania: historia, matematyka, j. obcy, j. polski
Przedmioty rozszerzone

Języki obce
• 2 języki do wyboru spośród:
j. angielski, j. niemiecki, j. francuski
(pierwszy język - kontynuacja
ze szkoły podstawowej;
nauka języków w formie lektoratów
w zespołach międzyklasowych
wg stopnia zaawansowania).

• pierwszy język obcy od klasy I
• 2 wybrane przez ucznia przedmioty spośród:
geografia, historia, biologia, chemia, fizyka,
j. polski, matematyka, WOS, informatyka, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, warsztaty
dziennikarskie, II-gi język obcy.
Nauka wybranych przedmiotów odbywa się
w systemie poszerzonym w grupach międzyklasowych.
Uwagi

Dodatkowo dla chętnych:
1. Warsztaty prawnicze.
2. Warsztaty dziennikarskie.
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