


Przedmioty rozszerzone: 

 1A matematyka, fizyka, informatyka z 
elementami mechatroniki 

      matematyka, geografia, język angielski 

 

 1B historia, WOS, język angielski 

 

 1C biologia, chemia, język angielski 

 

  



klasa Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

  

1 A MATEMATYKA, FIZYKA, 

INFORMATYKA 

Język polski, matematyka, język angielski,  

fizyka/geografia 

*Ocena wyższa z wybranego przedmiotu 
MATEMATYKA, GEOGRAFIA, 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

1 B HISTORIA, WOS, JĘZYK 

ANGIELSKI 

Język polski, matematyka, język angielski, 

historia/WOS* 

 

*Ocena wyższa z wybranego przedmiotu 

1 C BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK 

ANGIELSKI 

Język polski, matematyka, język angielski 

biologia/chemia* 

 

 *Ocena wyższa z wybranego przedmiotu 



Zajęcia będą się odbywały w 

grupach międzyoddziałowych, 

adekwatnych do stopnia 

zaawansowania 



Ilość godzin w trzyletnim cyklu kształcenia: 

 Matematyka – kl 1-5h, kl 2-7h, kl 3-6h 

 Fizyka –          kl 1-1h, kl 2-4h, kl 3-4h 

 Informatyka - kl 1-1h, kl 2-4h, kl 3-3h 

 

Przedmioty uzupełniające 

        Historia i społeczeństwo – kl 2- 2h, kl 3-2h 

        Grafika komputerowa     - kl 2 -1h 

        Mechatronika                -  kl 1- 1h, kl 2-1h, kl 3-1h 

 

Języki obce: angielski, niemiecki/francuski/hiszpański 

 

 Kierunki studiów: 

matematyka, fizyka, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, 
telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, budownictwo, mechanika, 
mechatronika, transport, inżynieria: materiałowa, mechaniczna, środowiska, 
inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych, lotnictwo i kosmonautyka 

 



Ilość godzin w trzyletnim cyklu kształcenia: 

 Matematyka -     kl 1-4h, kl 2-7h, kl 3-6h 

 Geografia -         kl 1-1h, kl 2-4h, kl 3-4h 

 Język angielski - kl 1-4h, kl 2-7h, kl 3-7h 

 

Przedmioty uzupełniające 

     Historia i społeczeństwo- kl 2-2h, kl 3-2h 

     Zajęcia artystyczne-        kl 2-1h 

     Geografia polityczna świata -  kl 2-1h 

 

Języki obce: angielski, niemiecki/francuski/hiszpański 
 

Kierunki studiów 

Matematyka, geografia, geologia, astronomia, ekonomia, europeistyka, stosunki 
międzynarodowe, stosunki gospodarcze, bankowość, finanse i rachunkowość, 
zarządzanie, logistyka, administracja, ekonomia, handel zagraniczny, turystyka, 
marketing 

 



Ilość godzin w trzyletnim cyklu kształcenia: 

 Historia -           kl 1-2h, kl 2-4h, kl 3-4h 

 WOS -                kl 1-1h, kl 2-4h, kl 3-3h 

 Język angielski -kl 1-4h, kl 2-7h, kl 3-7h 

Przedmioty uzupełniające 

    Przyroda -                kl 2-2h, kl 3-2h 

    Zajęcia artystyczne- kl 2-1h    

    Edukacja prawna-     kl 2-1h 

 

Języki obce: angielski, niemiecki/francuski/hiszpański 

 

Kierunki studiów: 

historia, historia sztuki, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo 

i medioznawstwo, praca socjalna, socjologia, nauki społeczne, etnologia, etnografia, 

bezpieczeństwo wewnętrzne, filozofia, antropologia kulturowa, politologia, 

kulturoznawstwo, europeistyka, filologia angielska, lingwistyka 

 



Ilość godzin w trzyletnim cyklu kształcenia: 

 Biologia -           kl 1-2h, kl 2-4h, kl 3-4h 

 Chemia -            kl 1-1h, kl 2-4h, kl 3-4h 

 Język angielski -kl 1-4h, kl 2-7h, kl 3-7h 

 

Przedmioty uzupełniające 

    Historia i społeczeństwo- kl 2-2h, kl 3-2h 

    Zajęcia artystyczne - kl 2-1h 

     Łacina - kl 1-1h, kl 2-2h, kl 3-2h               

 

Języki obce: angielski, niemiecki/francuski/hiszpański 

 

Kierunki studiów 

Biologia, chemia, medycyna i zdrowie, lekarski, farmacja, ratownictwo medyczne, 
stomatologia, techniki dentystyczne,  ratownictwo medyczne, analityka medyczna, 
elektroradiologia, dietetyka, technologia żywienia ,fizjoterapia, kosmetologia, 
pielęgniarstwo, położnictwo, zootechnika, weterynaria, inżynieria środowiska, ochrona 
środowiska 

 



 Konsultacje przedmiotowe 

 Projekt „Jak się uczyć” 

 Zajęcia dodatkowe zgodnie z 

preferencjami uczniów, w tym: zajęcia 

sportowe, koła przedmiotowe, koło 

filozoficzne, koło kulinarne, szachy itp. 

Wolontariat 

 



 Pedagog, psycholog, doradca zawodowy 

 Konsultacje nauczycieli 

 Biblioteka i czytelnia  

 Pracownia samodzielnego uczenia się 

 Pielęgniarka od 9.00 do 15.30 

 Bufet 

 Automat z napojami 

 



Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w 

zajęciach integracyjnych ( możliwy wyjazd 

integracyjny) stanowiących integralną część 

programu wychowawczo-profilaktycznego w 

pierwszych dniach nauki w szkole 



 Na prezentację szkół ponadgimnazjalnych do 
PKiN, IV piętro, w dniach 22-24.02.2018.  

   Szukaj nas -stoisko 11  

 

  Na „dzień otwarty” do naszej szkoły             24 
marca 2018, godz. 10.00-13.00 

 

  indywidualny kontakt  tel. 22 8223129, 
lo160@edu.um.warszawa.pl 


