
W tej klasie proponujemy Ci rozszerzony program 
nauczania z zakresu matematyki, informatyki, fizyki, 
geografii i języka angielskiego(oczywiście nie 
wszystkie na raz – trzy do wyboru) który sprawi, że 
Twoja wiedza stanie się rozleglejsza i głębsza. 
Zapewnimy Ci rozwój umiejętności  wyniesionych z 
poprzednich lat nauki z wykorzystaniem odpowiednio 
dobranych metod i środków informatycznych. Ucząc 

się w tej klasie będziesz mógł przygotować się do 
świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego 
kształcenia matematycznego lub informatycznego, 
mającego tak duży popyt na rynku pracy. Na lekcjach 

informatyki poznasz proces tworzenia stron 
internetowych, opracowań multimedialnych oraz podstaw 

programowania. Nauczysz się sprawnego korzystania z usług sieci komputerowych i Internetu oraz będziesz mógł 
stać się współtwórcą zasobów portali edukacyjnych. Swoje umiejętności oraz twórczą energię będziesz mógł ponadto spożytkować 
w kole informatycznym oraz działającej w chwilach wolnych od nauki kawiarence internetowej z dostępem do Internetu. 

Zajęcia z rozszerzoną fizyką stworzone są z myślą o osobach, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na 
uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicznych (co jest obecnie na topie). Uczęszczając na zajęcia będziesz 
doskonale przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Wiedza z tego zakresu to tradycja, ale 
przede wszystkim przyszłość! Marzysz o studiach technicznych, a może po prostu chciałbyś rozwinąć swoje zainteresowania w 
kierunkach ścisłych, wybierz klasę o tym profilu. 

Musimy pamiętać, że znajomość języków obcych dzisiaj nie jest snobizmem, ale życiową szansą i koniecznością, dlatego, 
wychodząc naprzeciw Twoim zainteresowaniom, proponujemy Ci możliwość rozwoju Twoich zdolności lingwistycznych na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym (w zwiększonym wymiarze godzin) w dziedzinie nauki języka angielskiego. Umożliwimy Ci 
dostęp do multimedialnych pracowni językowych (stałe łącze z Internetem).  
 W klasach z rozszerzonym językiem angielski szczególny nacisk kładziemy na umiejętność swobodnego posługiwania się  
językiem, integrację sprawności mówienia oraz sztukę czytania, pisania i słuchania. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu 
najciekawszych i najbardziej rekomendowanych publikacji wydawnictw angielskich (Oxford, Longman, Cambridge, itp.) 
dostępnych na rynku wydawniczym. Biegła znajomość języka angielskiego ułatwi Ci wybór dalszego kierunku kształcenia. Może 
być dla Ciebie paszportem na studia w krajach Unii Europejskiej. 
 

 

Klasa matematyczna 
 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
–  matematyka 
–  geografia lub fizyka 
–  informatyka lub język angielski 

 
Obowiązkowy język obcy: 
–  język angielski 
 
Drugi język obcy do wyboru: 
–  język rosyjski, język niemiecki. 

 
Przedmioty punktowane 

w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: 

 
–  język polski 
–  matematyka 
–  wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka rosyjskiego 
–  wyższa ocena z geografii lub fizyki 


