CHARAKTERYSTYKA KLAS
na rok szkolny 2017/2018

L.p.

1.

Nazwa klasy

Przedmioty
realizowane
w zakresie
rozszerzonym

1) matematyka
2) fizyka/informatyka
IA
/geografia
Klasa rozwijająca 3) przedmiot do
wyboru spośród:
zainteresowania
polski, historia, wos,
matematyczne,
fizyczne
angielski, niemiecki,
i informatyczne
rosyjski, hiszpański,
kandydatów
włoski, fizyka,
geografia, biologia,
chemia,
informatyka

Języki obce
(ilość godzin
tygodniowo
w ciągu 3 lat)
1) język angielski
(9h),
2) drugi język

Ogólna charakterystyka

Klasa przygotowuje na studia matematyczne,
politechniczne, informatyczne, z nauk ścisłych,
zarządzanie, planowanie przestrzenne, rozwój

(6h) do wyboru

regionalny,

spośród:

rachunkowość, itp.

niemiecki,

Przedmioty dodatkowe: propedeutyka filozofii,

rosyjski,

bankowość.

hiszpański,

Przedmioty do wyboru: matematyka w języku

włoski

angielskim, logika i podstawy rachunkowości.

geografię,

architekturę,

W klasie trzeciej prowadzone są fakultety
poszerzające wiedzę i przygotowujące do
egzaminu maturalnego.

1) język polski
IB

2.

2) historia

3) przedmiot do
Klasa rozwijająca wyboru spośród:
wos, angielski,
zainteresowania
niemiecki, rosyjski,
humanistyczne
hiszpański, włoski,
kandydatów
matematyka, fizyka,
biologia, chemia,
geografia,
informatyka

1) język angielski
(9h)
2) drugi język
(6h) do wyboru
spośród:

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
prawo, dziennikarstwo, stosunki
międzynarodowe, politologia, socjologia, filologia
polska, psychologia, filozofia.
Przedmioty dodatkowe: język łaciński, filozofia,

niemiecki,

prawoznawstwo.

rosyjski,

Przedmioty do wyboru: zajęcia z edukacji

hiszpański ,

medialnej i warsztaty dziennikarskich, warsztaty

włoski

z retoryki prowadzonych przez pracowników
KUL i dziennikarzy oraz warsztaty teatralne
prowadzone we współpracy z CKiS
W klasie trzeciej prowadzone są fakultety
poszerzające wiedzę i przygotowujące do
egzaminu maturalnego.

L.p.

Nazwa klasy

Przedmioty
realizowane
w zakresie
rozszerzonym
1) geografia

IC

3.

Klasa rozwijająca
zainteresowania
ekonomiczne i
lingwistyczne
kandydatów

klasa
akademicka
SZKOŁY
GŁÓWNEJ
HANDLOWEJ

2) język angielski
3) przedmiot do
wyboru spośród:
polski, historia, wos,
niemiecki, rosyjski,
hiszpański, włoski,
matematyka, fizyka,
biologia, chemia,
informatyka

Języki obce
(ilość godzin
tygodniowo
w ciągu 3 lat)
1) język angielski
(15h)

Ogólna charakterystyka

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na
kierunkach

ekonomicznych,

lingwistycznych

2) drugi język

i społecznych np.: ekonomia, administracja,

(6h) do wyboru

bezpieczeństwo

spośród:
niemiecki,
rosyjski,
hiszpański ,

gospodarcze,

narodowe,

polityka

stosunki

społeczna,

turystyka

i rekreacja, itp.

Przedmioty

dodatkowe:

ekonomia,

teoria

i praktyka giełdy, geografia ekonomiczna.

włoski
W klasie trzeciej prowadzone są fakultety
poszerzające wiedzę i przygotowujące do
egzaminu maturalnego.

ID

1) biologia
2) chemia

4.

3) przedmiot do
Klasa rozwijająca
wyboru spośród:
zainteresowania
polski, historia, wos,
przyrodnicze
angielski, niemiecki,
kandydatów.
rosyjski, hiszpański,
włoski, matematyka,
fizyka, geografia, ,
informatyka

1) język angielski
(9h)
2) drugi język
(6h) do wyboru
spośród:
niemiecki,
rosyjski,
hiszpański ,
włoski

Klasa przygotowuje m. in. do studiów na
kierunkach: medycyna, farmacja, weterynaria,
architektura krajobrazu, technologia żywienia,
biologia,

biotechnologia,

chemia,

ochrona

środowiska, psychologia, wychowanie fizyczne,
fizjoterapia, itp.
Przedmioty

dodatkowe:

język

łaciński

dla

studentów medycyny, bioetyka.
Przedmioty do wyboru: biologia

w języku

angielskim oraz ratownictwo medyczne.
W klasie trzeciej prowadzone są fakultety
poszerzające wiedzę i przygotowujące do
egzaminu maturalnego.

L.p.

Nazwa klasy

Przedmioty
realizowane
w zakresie
rozszerzonym
1) język angielski

IE

5.

klasa
dwujęzyczna
z maturą
dwujęzyczną

2) biologia
3) przedmiot do
wyboru spośród:
polski, historia, wos,
niemiecki, rosyjski,
hiszpański, włoski,
matematyka, fizyka,
chemia, geografia,
informatyka

Języki obce
(ilość godzin
tygodniowo
w ciągu 3 lat)
1) język angielski
(18h)

Ogólna charakterystyka

Klasa rozwijająca szerokie zainteresowania
lingwistyczne kandydatów.

2) drugi język

Przedmioty: biologia, matematyka

(6h) do wyboru

prowadzone są w języku angielskim.

spośród:

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów za

niemiecki,

granicą lub studiów w Polsce

rosyjski,

językiem

hiszpański , włoski

lingwistyka, amerykanistyka, japonistyka, itd.

angielskim,

np.

z wykładowym
filologie

obce,

Ponadto klasa doskonale przygotowuje do
studiów związanych
dziennikarstwo,

z pracą

w mediach,

politologia,

stosunki

międzynarodowe, zarządzanie, public relations,
medycyna, fizjoterapia itp.
W klasie trzeciej prowadzone są fakultety
poszerzające

wiedzę

i

przygotowujące

egzaminu maturalnego.

Do postępowania kwalifikacyjnego liczba punktów uzyskanych z wybranych zajęć
edukacyjnych jest sumą punktów z następujących zajęć:
a) do klasy I A
język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, fizyka
b) do klasy I B
język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, historia
c) do klasy I C
język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, geografia
d) do klasy I D
język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, biologia
e) do klasy I E dwujęzycznej
język polski, język obcy(obowiązkowy), matematyka, biologia

do

