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Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 
kształcenia następujących przedmiotów: biologia, chemia, język angielski. 

 

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki: 
 

Klasa I II III IV 

biologia 3 5 4 2 

chemia 2 3 3 2 

język angielski 4 4 5 5 

 
Wiodącym językiem obcym będzie język angielski, drugim językiem  

– język niemiecki lub język rosyjski. 

Jest to klasa przygotowująca uczniów do zdawania matury na poziomie 
rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego.  

 
 
Zdobyta wiedza, umiejętności umożliwiają absolwentom tej klasy podjęcie 

studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, 
biologia, chemia, biotechnologia, dietetyka i wielu innych. 

 
 

W klasie odnajdą swoje miejsce uczniowie, którzy spróbują pogodzić 
ambicje z wrażliwością. Będą mogli nie tylko zdobyć trwałą wiedzę,  

ale otrzymają również szansę zrobienia czegoś dobrego dla środowiska i ludzi.  



 

KLASA 1B humanistyczna 
 
Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 

kształcenia następujących przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski. 
 

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki: 
 

Klasa I II III IV 

wiedza o społeczeństwie 3 3 2 2 

historia 3 3 5 4 

język angielski 4 5 5 5 

 
Wiodącym językiem obcym będzie język angielski, drugim językiem  

- język francuski lub język rosyjski. 

Jest to klasa przygotowująca uczniów do zdawania matury na poziomie 
rozszerzonym z języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii. 

 
 
Po ukończeniu edukacji możliwe są studia na: filologii angielskiej, 

kulturoznawstwie, prawie, historii, politologii, bibliotekoznawstwie, 
pedagogice, dziennikarstwie, pedagogice, politologii, socjologii, psychologii, 
etnologii i wielu innych. 

 

Klasa humanistyczna zaprasza uczniów z pasją i otwartą głową, 
pragnących się rozwijać i zmieniać również tych, którzy chcieliby dopiero 
odnaleźć swoją życiową drogę.  



 

KLASA 1C matematyczno-geograficzna 
 
Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 

kształcenia następujących przedmiotów: język angielski, matematyka, geografia. 
 

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki: 
 

Klasa I II III IV 

język angielski 4 4 5 5 

matematyka 5 6 6 6 

geografia 2 4 3 2 

 
Wiodącym językiem obcym będzie język angielski, drugim językiem  

- język hiszpański lub język rosyjski. 

Jest to klasa przygotowująca uczniów do zdawania matury  
na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, matematyki i geografii.  

 
Ukończenie edukacji w tej klasie umożliwia podjęcie studiów  

na kierunkach: filologia angielska, ekonomia, zarządzanie, marketing, 

geografia, geologia, turystyka, rekreacja, transport, logistyka itp. 
 
Klasa powstała z myślą o uczniach i uczennicach mających 

świadomość, że wiedza zdobyta w szkole średniej będzie decydować 

o szansach ich kariery zawodowej, otwartych na świat, interesujących się 
światem i jego problemami, pragnących zrobić coś dobrego dla środowiska 
i ludzi.  



 

KLASA 1D matematyczno-informatyczna 
 
Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 

kształcenia następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, język angielski. 
 

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki: 
 

Klasa I II III IV 

matematyka 5 6 6 6 

informatyka 2 3 3 2 

język angielski 4 4 5 5 

 

Wiodącym językiem obcym będzie język angielski, drugim językiem – 
język niemiecki lub język rosyjski. 

Jest to klasa przygotowująca uczniów do zdawania matury  
na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki i języka 

angielskiego.  
 
Po ukończeniu tej klasy uczniowie mogą podejmować studia  

na kierunkach: filologia angielska, matematyka, ale także na kierunkach 

technicznych, informatyka, teleinformatyka, mechatronika, architektura, 
budownictwo, automatyka, robotyka, transport, logistyka itp. 

 
Klasa powstała z myślą o uczniach i uczennicach rozważnie 

myślących o swojej przyszłości, mających świadomość, że wiedza zdobyta 
w szkole średniej będzie decydować o szansach ich kariery zawodowej.   



 

KLASA 1E matematyczno-fizyczna 
 
Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 

kształcenia następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia. 
 

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki: 
 

Klasa I II III IV 

matematyka 5 5 6 6 

fizyka  2 3 4 2 

geografia 2 4 3 2 

 
Wiodącym językiem obcym będzie język angielski, drugim językiem  

– język hiszpański lub język rosyjski. 

Jest to klasa przygotowująca uczniów do zdawania matury na 
poziomie rozszerzonym z fizyki, matematyki i geografii.  

 
Możliwe kierunki, jakie mogą podjąć jej absolwenci to: 

matematyka, fizyka, mechatronika, budownictwo, architektura, 

budownictwo, automatyka, robotyka, transport, logistyka i inne 
kierunki politechniczne, a także geografia, geologia, geodezja, 

urbanistyka, architektura środowiska itp. 
 

Nauka w tej klasie daje uczniom możliwość połączenia wiedzy 
naukowej i technicznej z przyrodą i środowiskiem, które nas otacza 
oraz daje wszechstronny wybór kierunków studiów.  



 

KLASA 1F językowa 
 
Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 

kształcenia następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język hiszpański. 
 

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki: 
 

Klasa I II III IV 

język polski 6 6 7 6 

język angielski 4 4 5 5 

język hiszpański 3 4 4 4 
 

Wiodącym językiem obcym, będzie język angielski, drugim językiem  
– hiszpański, oba języki nauczane na poziomie rozszerzonym. 

 Jest to klasa przygotowująca uczniów do zdawania matury na poziomie 
rozszerzonym z języka polskiego, języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego.  

 

 

 

 Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach: filologia polska, 
europeistyka, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, filologia romańska, 
iberystyka, etnologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo. 

 

 

Klasa zaprasza uczniów, którzy chcą odnaleźć się wśród wyzwań 
nowoczesnego świata. Klasa językowa kształtuje wszystkie sprawności językowe 
(rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego i pisanie), z którymi 

integralnie związana jest znajomość słownictwa, gramatyki. Program tej klasy 
będzie próbował pogodzić trwałe podstawy logicznego myślenia z umiejętnością 
radzenia sobie w grupie, konkurencją i współpracą. 


