
Planowane klasy – rok szkolny 2019/2020 

Klasy 
pierwsze LO 
r.19/20 

Profil/Nazwa Przedmioty brane 
pod uwagę 
podczas 
rekrutacji 

Języki Przedmiot rozszerzony 
wpisany w profil (w grupie 
klasowej) 

Dwa przedmioty rozszerzone do 
wyboru 
(w grupie międzyoddziałowej) 

Przedmioty dodatkowe (do wyboru) dla 
absolwentów gimnazjów 
 

I A  (3lata) 
absolwenci 
gimnazjum 
 
 
I A(4 lata) 
absolwenci 
SP 
 

POLITECHNICZNY j. polski, 
matematyka, 
fizyka lub chemia, 
j. obcy 
 

Obowiązkowy:  
j. angielski 
Do wyboru:  
j. niemiecki /j. 

rosyjski**  

 
Do wyboru: 

j. hiszpański/j. rosyjski* 

matematyka j. angielski  
fizyka  
informatyka 
j. polski 
biologia 
chemia  
historia 
wiedza o społeczeństwie 
geografia 
j. obcy inny 

 
 
ekonomia w praktyce 
podstawy rysunku technicznego 
 
 
 
 
 

I B (3lata) 
absolwenci 
gimnazjum 
 
 
I B (4 lata) 
absolwenci 
SP 

BIZNESOWY j. polski, 
matematyka, 
geografia lub 
wiedza o 
społeczeństwie, 
j. obcy 

Obowiązkowy:  
j. angielski 
Do wyboru: 
j. hiszpański /j. 

rosyjski*  

 
Do wyboru: 
j. niemiecki/j. 

rosyjski** 

geografia j. angielski  
fizyka  
informatyka 
j. polski 
biologia 
chemia  
historia 
wiedza o społeczeństwie 
matematyka 
j. obcy inny 

 
 
ekonomia w praktyce 
sztuka (zajęcia teatralne lub plastyczne) 
 
 
 
 

I C  (3 lata) 
absolwenci 
gimnazjum 
 
 
I C (4 lata) 
absolwenci 
SP 
 

HUMANISTYCZNY j. polski, 
matematyka, 
historia lub 
wiedza o 
społeczeństwie,  
j. obcy 

Obowiązkowy:  
j. angielski 
Do wyboru:  

j. francuski /j. rosyjski * 

 
Do wyboru:  
j. niemiecki /j. 

francuski* 

 

j. polski j. angielski  
fizyka  
informatyka 
matematyka 
biologia 
chemia  
historia 
wiedza o społeczeństwie 
geografia 
j. obcy inny 

 
 
sztuka (zajęcia teatralne lub plastyczne) 
 
umysłowy fitness 
 
 
 
 
 

I D (3lata) 
Absolwenci 
gimnazjum 
 
 
 
I D (4 lata) 
Absolwenci 
SP 

MEDYCZNY j. polski, 
matematyka, 
biologia lub 
chemia, 
j. obcy 

Obowiązkowy:  
j. angielski 
Do wyboru:  
j. hiszpański /j. 

niemiecki* 

 
Do wyboru:  
j. hiszpański /j. 

niemiecki* 

biologia j. angielski  
fizyka  
informatyka 
j. polski 
matematyka 
chemia  
historia 
wiedza o społeczeństwie 
geografia 
j. obcy inny 

 
 
 
postawy dietetyki 
umysłowy fitness 
 
 
 

* O poziomie nauki języka niemieckiego lub rosyjskiego(początkujący lub kontynuacja) decydować będzie deklaracja większości kandydatów i/lub ilości punktów zdobytych w procesie rekrutacji. W celu zachowania proporcjonalności liczebnej grup możliwe 

jest przeniesienie do innej niż w deklaracji grupy językowej w ramach oddziału. 

**W klasach realizujących naukę tylko  języka niemieckiego i rosyjskiego uczniowie kontynuują naukę języka nauczanego w szkole podstawowej lub gimnazjum lub zadecydują o poziomie nauczania  warunki wyżej wymienione. 


