
 Planowane oddziały klas 1 Liceum 
 

 
Nazwa oddziału 

Liczba 
miejsc 

Przedmioty realizowane 
w zakresie 

rozszerzonym 

 
Zajęcia dodatkowe 

Terminy składania wniosków 
o przyjęcie do szkoły/ termin 

egzaminu 

Nauczane 
języki obce 

Przedmioty punktowane 
podczas rekrutacji 

A - politechniczna 32 matematyka, fizyka, j. angielski • informatyka i programowanie 

• język angielski dla inżynierów 

od 15 maja 
 do 19 czerwca 2023 r. 

   j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. rosyjski 

  1. j. polski 
  2. matematyka 
  3. fizyka 
  4. język obcy nowożytny 

B - medyczna – 
dwujęzyczna 

32 biologia, chemia, 
j. angielski – poziom dwujęzyczny 

 

przedmioty nauczane dwujęzycznie: 
biologia i historia 

• łacina w medycynie od 15 maja  do 29 maja 2023 r. 
 
sprawdzian kompetencji językowych 
z języka angielskiego  
 
2 czerwca 2023 r.  
godz. 14:00-15:00 
 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 
j. francuski 

  1. j. polski 
  2. matematyka 
  3. j. obcy nowożytny 
  4. do wyboru spośród:  
       biologia, chemia 

C1 - politechniczno-
inżynierska 

14 matematyka, fizyka, informatyka  • język angielski dla inżynierów od 15 maja   
do 19 czerwca 2023 r. 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 
j. francuski 

  1. j. polski 
  2. matematyka 
  3. fizyka 
  4. informatyka 

C2 - ekonomiczna 18 matematyka, geografia, j. angielski • ekonomia 

• j. angielski w biznesie 

od 15 maja   
do 19 czerwca 2023 r. 

j. angielski 

j. niemiecki 
j. rosyjski 
j. francuski 

  1. j. polski 
  2. matematyka 
  3. geografia 
  4. j. obcy nowożytny 
 

D - medyczna 32 biologia, chemia • łacina w medycynie 

• biotechnologia 

od 15 maja   
do 19 czerwca 2023 r. 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 
j. francuski 

  1. j. polski 
  2. matematyka 
  3. biologia 
  4. chemia 

E - uniwersytecka 32 j. polski, historia, 
do wyboru: WOS lub j. angielski 

• do wyboru spośród: łacina 
dla prawników lub język 
chiński 

• do wyboru spośród: podstawy 
prawa lub 
warsztaty dziennikarskie 
 

od 15 maja  
 do 19 czerwca 2023 r. 

j. angielski 

j. niemiecki 
j. rosyjski 
j. francuski 

  1. j. polski 
  2. matematyka 
  3. historia 
  4. wiedza o społeczeństwie 
      lub język obcy nowożytny 

F - medyczna 32 biologia, chemia 
do wyboru: matematyka lub fizyka 

• łacina w medycynie od 15 maja  
do 19 czerwca 2023 r. 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 
j. francuski 

  1. j. polski 
  2. matematyka 
  3. biologia 
  4. chemia lub fizyka 

  



G - międzynarodowa 
(pre-IB) 

32 oddział międzynarodowy – 
realizujący program matury 
międzynarodowej; 
język nauczania (wykładowy) – język 
angielski, przedmioty rozszerzone i 
podstawowe do wyboru zgodnie z 
wytycznymi International 
Baccalaureate Diploma Programme 

• CAS (Creativity, Action, 

Service) – zajęcia 
rozwijające indywidualne 
umiejętności oraz 
zainteresowania z dziedziny 
kreatywności oraz 
aktywności fizycznej 

• TOK (Theory of Knowledge) – 
teoria wiedzy 
 

od 15 maja  do 29 maja 2023 r. 
 
sprawdzian kompetencji językowych  
z języka angielskiego  
 
2 czerwca 2023 r.  

  godz. 12:00-13:30 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 
j. francuski 

  1. j. polski 
  2. matematyka 
  3. j. obcy nowożytny 
  4. do wyboru spośród: biologia, 
      chemia, fizyka, geografia, 
      historia 

międzyoddziałowa 

grupa DSD 
Deutsches Sprachdiplom 

 
 – język niemiecki poziom 
dwujęzyczny 

 Rozszerzony program nauczania języka 
niemieckiego niezależnie od 
wybranego profilu 
klasy; 

Przygotowanie do uzyskania 
certyfikatu z języka 
niemieckiego Deutsches 
Sprachdiplom na poziomie C1 

od 15 maja  do 29 maja 2023 r. 
 
sprawdzian kompetencji językowych z 
języka niemieckiego 
 
5 czerwca 2023 r.  
godz. 14:00-15:30 
 

 
 

j. niemiecki 

 

 

międzyoddziałowa 
grupa języka chińskiego 

 Innowacja pedagogiczna programowo- 
organizacyjna nauki języka 
chińskiego, nauczanie niezależnie 
od wybranego profilu 
klasy; 
 

 

Zajęcia dobrowolne, dodatkowe 
w wymiarze 2 
godzin tygodniowo 

  

j. chiński 

 


