
KLASA 1A biologiczno–chemiczna 

 

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 i umiejętności umożliwiają absolwentom tej klasy podjęcie studiów 

na kierunkach: 

o medyczne: medycyna, stomatologia, weterynaria, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, 

położnictwo, 

o nauki o zdrowiu: farmacja, neurobiologia, fizjoterapia, kosmetologia, 

dietetyka, genetyka, 

o nauki biologiczne i chemiczne:biologia, chemia, biologia 

medyczna, chemia medyczna, 

o inżynierie medyczne: inżynieria biomedyczna, techniki dentystyczne, 

analityka medyczna, genetyka i biologia eksperymentalna, 

o przyrodnicze:biochemia, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona 

środowiska, 

o pedagogiczne: biologia, chemia, wychowanie fizyczne, terapia 

zajęciowa. 

 

Wybór tej klasy pomoże Ci zrozumieć znaczenie przemian 

biologiczno–chemicznych zachodzących w otaczającym 

świecie, rozwijać zdolności krytycznego myślenia i poznawać 

środowisko za pomocą obserwacji i doświadczeń.  



KLASA 1B humanistyczna 

 

Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 

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

 

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki: 

Klasa I II III IV 

wiedza o społeczeństwie 1 2 3 2 

historia 4 3 4 3 

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. 

 

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom tej klasy podjęcie studiów 

na kierunkach: 

o filologiczne: filologia polska, filologia angielska, lingwistyka praktyczna i copywriting, 

o humanistyczne: historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia, bibliotekoznawstwo, 

archiwistyka i zarządzanie informacją, 

o społeczne:dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, 

psychologia, europeistyka, 

o prawnicze:prawo, prawo pracy i polityka zatrudnienia, 

prawo własności intelektualnej i nowych mediów, 

o pedagogiczne:pedagogika specjalna, pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna, resocjalizacja, logopedia, 

o kulturoznawcze:kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury, 

etnologia i antropologia, komparystyka literacko-kulturowa. 

 

Jeśli lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów 

na różne tematy, fascynuje Cię historia, psychologia, prawo, 

chcesz rozumieć otaczający Cię świat i motywy postępowania ludzi – 

klasa humanistyczna jest dla Ciebie!  



KLASA 1C matematyczno-geograficzna 

 

Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 

kształcenia następujących przedmiotów: matematyka, geografia, język angielski. 

 

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki: 

Klasa I II III IV 

matematyka 4 6 6 6 

geografia 3 4 3 2 

język angielski 4 4 5 5 

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 matematyki i geografii, języka angielskiego. 

 

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom tej klasy podjęcie studiów 

na kierunkach: 

o matematyczne:matematyka, matematyka stosowana, matematyka 

w finansach i ekonomii, matematyka w naukach informacyjnych, 

matematyka i statystyka, 

o przyrodnicze: geografia, geologia, turystyka, rekreacja, 

transport, kartografia, ochrona środowiska, geoinformacja, 

krajoznawstwo, turystyka i rekreacja, geoturystyka, 

o inżynierskie:inżynieria mechatroniczna, inżynieria akustyczna, 

architektura, budownictwo, energetyka, automatyka i elektronika, 

ekologiczne źródła energii. 

 

 

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 jego problemami, pragnących zrobić coś 

dobrego dla środowiska i ludzi. Jeśli jesteś człowiekiem ofensywnym, poszukującym 

i ambitnym to coś dla Ciebie.  



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: 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Absolwent tej klasy jest przygotowywany do wyboru następujących kierunków studiów: 

o informatyczne: informatyka, informatyka stosowana, informatyka i systemy inteligentne, 

cyberbezpieczeństwo, informatyka techniczna, grafika komputerowa, 

o elektrotechniczne: automatyka i robotyka, mikroelektronika 

w technice i medycynie, 

o telekomunikacyjne:elektroniczne układy i techniki pomiarowe, 

teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, elektroniczne 

przetwarzanie informacji, 

o matematyczne: matematyka, matematyka stosowana, matematyka 

w finansach i ekonomii, matematyka w naukach informacyjnych, 

matematyka i statystyka. 

 

Klasa powstała z myślą o uczniach dociekliwych, 

nastawionych na myślenie techniczno-

informatyczne, chcących zrozumieć świat, 

mających świadomość ogromnej roli nauk 

ścisłych w rozwoju naszej cywilizacji.  

Klasa I II III IV 

matematyka 5 6 6 6 

informatyka  2 3 3 2 

język angielski 4 4 5 5 



KLASA 1E matematyczno-fizyczna 

 

Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 

kształcenia następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski. 

 

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki: 

 

 

 

 

 

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, fizyki i języka angielskiego.  

 

Absolwent tej klasy jest przygotowywany do wyboru następujących kierunków studiów: 

o elektrotechniczne: elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka, mikroelektronika 

w technice i medycynie, 

o telekomunikacyjne:elektronika i telekomunikacja, elektroniczne układy 

i techniki pomiarowe,  

o inżynierskie:inżynieria mechatroniczna, inżynieria 

akustyczna, architektura, budownictwo, energetyka, 

automatyka i elektronika, ekologiczne źródła energii, 

o matematyczne:matematyka, matematyka stosowana, 

matematyka w finansach i ekonomii, matematyka w naukach 

informacyjnych, matematyka i statystyka, 

o fizyczne:fizyka, astronomia, fizyka medyczna, fizyka techniczna, 

biofizyka, geofizyka, astrofizyka, optometria, nanotechnologia i nanomateriały. 

 

Klasa powstała z myślą o uczniach dociekliwych, 

nastawionych na myślenie techniczno-matematyczne, 

chcących zrozumieć świat, mających świadomość ogromnej roli 

nauk ścisłych w rozwoju naszej cywilizacji.  

Klasa I II III IV 

matematyka 5 6 6 6 

fizyka 2 3 4 2 

język angielski 4 4 5 5 



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 lub język 

rosyjski. 

 

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 lub język rosyjski 3 4 4 4 

 

Wiodącym językiem obcym będzie język angielski, drugim językiem – hiszpański lub rosyjski, 

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 lub rosyjskiego.  

 

Absolwent tej klasy jest przygotowywany do wyboru następujących kierunków studiów: 

 

o filologiczne: filologia polska, filologia angielska, germanistyka, iberystyka, lingwistyka 

praktyczna i copywriting, 

o humanistyczne: historia, historia sztuki, archeologia, 

filozofia, teologia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka 

i zarządzanie informacją, 

o społeczne: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

socjologia, psychologia, europeistyka, 

o prawnicze: prawo, prawo pracy i polityka zatrudnienia, 

prawo własności intelektualnej i nowych mediów, 

o kulturoznawcze: kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury, 

etnologia i antropologia, komparystyka literacko-kulturowa. 

 

Klasa zaprasza uczniów, którzy chcą odnaleźć się 

wśród wyzwań nowoczesnego świata, kształtować wszystkie sprawności językowe 

(rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego i pisanie), z którymi 

integralnie związana jest znajomość słownictwa i gramatyki. Program tej klasy pogodzi 

trwałe podstawy logicznego myślenia z umiejętnością radzenia sobie w grupie, 

konkurencją i współpracą. 



KLASA 1G klasyczna 
 

Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 

kształcenia następujących przedmiotów: język polski, język angielski, filozofia lub historia. 

 

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 

filozofia /lub/ historia 2/3 2/4 2/4 2/3 

 

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

 Jest to klasa przygotowująca uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z języka 

polskiego, języka angielskiego oraz filozofii lub historii.  

 

Absolwent tej klasy jest przygotowywany do wyboru następujących kierunków studiów: 

o filologiczne: filologia polska, filologia angielska, 

o humanistyczne: historia, historia sztuki, filozofia, teologia, archiwistyka i zarządzanie 

informacją, 

o  historyczne: andragogika, antropologia historyczna, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie 

zapisami informacyjnymi, culturalcommunication, 

o społeczne: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, 

psychologia, psychologia w biznesie, coaching i doradztwo filozoficzne, 

analityka i kreatywność społeczna, etyka - mediacje i negocjacje, 

o kulturoznawcze: kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury, etnologia 

i antropologia, komparystyka literacko-kulturowa, polonistyka 

w kontekstach kultury. 

 

Do klasy zapraszamy osoby, które interesują się ludzką psychiką, chcące 

zgłębiać tajniki umysłu ludzkiego, badać mechanizmy ludzkich 

zachowań, rozwinąć umiejętności interpersonalne, lepiej rozumieć 

siebie i innych. Zapraszamy osoby o szerokich zainteresowaniach 

humanistycznych (obejmujących umiejętności uzasadniania, 

analizowania i wyciągania wniosków) oraz związanych 

z mechanizmami działania społeczeństw.  



KLASA 1H europejska 

Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 

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

 

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki: 

Klasa I II III IV 

wiedza o społeczeństwie 1 2 3 2 

geografia 3 3 3 2 

język angielski 4 5 5 5 

 

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

Jest to klasa przygotowująca uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z wiedzy 

o społeczeństwie, geografii i języka angielskiego. 

 

Absolwent tej klasy jest przygotowywany do wyboru następujących kierunków studiów: 

o prawnicze: prawo, prawo pracy i polityka zatrudnienia, prawo własności intelektualnej 

i nowych mediów, 

o społeczne: dziennikarstwo i medioznawstwo, architektura informacji, socjologia, 

europeistyka, politologia,europeistyka i stosunki transgraniczne, europejskie studia kulturowe, 

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, dyplomacja, 

o przyrodnicze: geografia, ochrona środowiska, geoinformacja, 

agrobiznes, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,  

o turystyczne: krajoznawstwo i turystyka historyczna, 

turystyka i rekreacja, geoturystyka, ochrona dóbr kultury 

i środowiska. 

 

 

Nauka w klasie europejskiej to idealny wybór dla 

osób zainteresowanych komunikacją społeczną, 

twórczych, ciekawych świata, kreatywnych. Jeśli marzy Ci 

się kariera w dyplomacji, praca na rozwijających się 

rynkach, zatrudnieniu w europejskich firmach - to 

będzie najlepszy wybór dla Ciebie!  



KLASA 1W wojskowa 
 

Klasa o tym kierunku stwarza możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym w czteroletnim cyklu 

kształcenia następujących przedmiotów: język angielski, matematyka. 

 

Przydział godzin z przedmiotów kierunkowych w poszczególnych latach nauki: 

Klasa I II III IV 

język angielski 4 5 6 6 

matematyka 6 7 7 7 

 

Wiodącym językiem obcym będzie język angielski, drugim językiem - język niemiecki. 

W każdym roku prowadzone są 2 godziny tygodniowo zajęć wojskowych oraz obóz szkoleniowy. 

Uczniowie mają też zajęcia ze strzelectwa i judo. 

 

Absolwent tej klasy jest przygotowywany do wyboru następujących kierunków studiów: 

 

o telekomunikacyjne: elektronika i telekomunikacja, nawigacja, systemy informacyjne 

w  bezpieczeństwie, 

o prawnicze: prawo bezpieczeństwa wewnętrznego, obronność, 

o społeczne:socjologia, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo 

w transporcie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo 

międzynarodowe i dyplomacja, wojsko w systemie służb 

publicznych, dowodzenie i zarządzanie, wojskoznawstwo, 

o ekonomiczne: zarządzanie, stosunki międzynarodowe, 

ekonomia, zarządzanie, marketing, logistyka ekonomiczna. 

 

Dla wszystkich młodych ludzi, którzy planują związać 

swoją przyszłość z wojskiem, policją lub innymi 

formacjami mundurowymi, a obecnie są na etapie wyboru 

szkoły. Nauka w tym oddziale, może być wstępem 

do kariery wojskowej, ale także doskonałą okazją 

do sprawdzenia swoich możliwości. Specjalistyczna wiedza 

zdobyta w trakcie kolejnych lat nauki będzie wartościowa 

niezależnie od zawodowej drogi, którą absolwenci ostatecznie wybiorą. 


