Klasa I A
matematyczna z fizyką

Klasa I B
humanistyczna z historią

Klasa I C
biologiczno - chemiczna

Języki obce:
angielski (poziom rozszerzony, 12h w cyklu),
wybrany: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
lub włoski.
Pierwszeństwo wyboru mają kandydaci, którzy
uzyskali wyższą liczbę punktów w rekrutacji.

Języki obce:
angielski (poziom rozszerzony, 12h w cyklu),
wybrany: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
lub włoski.
Pierwszeństwo wyboru mają kandydaci, którzy
uzyskali wyższą liczbę punktów w rekrutacji.

Języki obce:
angielski (poziom rozszerzony, 12h w cyklu),
wybrany: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
lub włoski.
Pierwszeństwo wyboru mają kandydaci, którzy
uzyskali wyższą liczbę punktów w rekrutacji.

Grupa wybranego języka obcego może nie zostać
utworzona, jeśli liczba uczniów zainteresowanych
nauką tego języka będzie mniejsza niż 10 osób.

Grupa wybranego języka obcego może nie zostać
utworzona, jeśli liczba uczniów zainteresowanych
nauką tego języka będzie mniejsza niż 10 osób.

Grupa wybranego języka obcego może nie zostać
utworzona, jeśli liczba uczniów zainteresowanych
nauką tego języka będzie mniejsza niż 10 osób.

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, fizyka, j. angielski.
Klasa matematyczna z fizyką jest propozycją dla
uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi,
zamierzających podjąć studia techniczne,
matematyczne, informatyczne, ekonomiczne.

Przedmioty rozszerzone:
j. polski, historia, j. angielski.
Klasa humanistyczna z historią jest propozycją
dla uczniów zainteresowanych historią, zjawiskami
kulturowymi i filologicznymi, pragnących podjąć
studia takie jak: prawo, stosunki międzynarodowe,
psychologia, dziennikarstwo, socjologia,
pedagogika, filologia.

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, j. angielski.
Klasa biologiczno – chemiczna jest propozycją
dla uczniów zainteresowanych naukami
przyrodniczymi, pragnących studiować na
Uniwersytecie Medycznym, SGGW, AWF, na
przyrodniczych kierunkach uniwersyteckich.

Informacje dodatkowe:
 Intensywna nauka matematyki (20 h w cyklu)
i fizyki (10 h).
 Współpraca z Politechniką Warszawską
(warsztaty, wykłady).
 Nauka języka angielskiego w grupach
międzyoddziałowych w zależności od stopnia
zaawansowania.
 Zwiększona liczba godzin nauki języków
obcych.
 Możliwość wyboru drugiego języka obcego.
 Jako uzupełnienie kształcenia językowego
umożliwiamy
chętnym
długoterminowe
wymiany międzynarodowe (USA, Meksyk,
Brazylia).
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, fizyka, język angielski
obowiązkowy (w przypadku braku inny j. obcy
obowiązkowy).

Informacje dodatkowe:
 Intensywna nauka języka polskiego (20 h
w cyklu) i historii (12 h).
 Nauka języka angielskiego w grupach
międzyoddziałowych w zależności od stopnia
zaawansowania.
 Zwiększona liczba godzin nauki języków
obcych.
 Możliwość wyboru drugiego języka obcego.
 Jako uzupełnienie kształcenia językowego
umożliwiamy chętnym długoterminowe
wymiany międzynarodowe (USA, Meksyk,
Brazylia).

Informacje dodatkowe:
 Intensywna nauka biologii (9 h w cyklu)
i chemii (10 h).
 Nauka języka angielskiego w grupach
międzyoddziałowych w zależności od stopnia
zaawansowania.
 Zwiększona liczba godzin nauki języków
obcych.
 Możliwość wyboru drugiego języka obcego.
 Jako uzupełnienie kształcenia językowego
umożliwiamy chętnym długoterminowe
wymiany międzynarodowe (USA, Meksyk,
Brazylia).

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, historia, j. angielski
obowiązkowy (w przypadku braku inny j. obcy
obowiązkowy).

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, chemia, j. angielski
obowiązkowy (w przypadku braku inny j. obcy
obowiązkowy).

Klasa I D
matematyczna z geografią

Klasa I E

Języki obce:
angielski (poziom rozszerzony, 12h w cyklu),
wybrany: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
lub włoski.
Pierwszeństwo wyboru mają kandydaci, którzy
uzyskali wyższą liczbę punktów w rekrutacji.

Języki obce:
angielski (poziom rozszerzony, 12h w cyklu),
wybrany: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
lub włoski.
Pierwszeństwo wyboru mają kandydaci, którzy
uzyskali wyższą liczbę punktów w rekrutacji.

Grupa wybranego języka obcego może nie zostać
utworzona, jeśli liczba uczniów zainteresowanych
nauką tego języka będzie mniejsza niż 10 osób.

Grupa wybranego języka obcego może nie zostać
utworzona, jeśli liczba uczniów zainteresowanych
nauką tego języka będzie mniejsza niż 10 osób.

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, geografia, j. angielski.

Przedmioty rozszerzone:
j. polski, wiedza o społeczeństwie, j. angielski.

Klasa matematyczna z geografią jest propozycją
dla uczniów zainteresowanych matematyką i
geografią, pragnących studiować w SGH,
uniwersyteckie kierunki ekonomiczne, geografię,
matematykę, gospodarkę przestrzenną, zarządzanie.

Klasa humanistyczna z wiedzą o społeczeństwie
jest propozycją dla uczniów zainteresowanych
historią, naukami politycznymi, społecznymi,
zjawiskami filologicznymi, pragnących podjąć
studia takie jak: prawo, stosunki międzynarodowe,
psychologia, dziennikarstwo, socjologia,
pedagogika, filologia.
Informacje dodatkowe:
 Intensywna nauka języka polskiego (20 h
w cyklu) i wiedzy o społeczeństwie (7 h).
 Nauka języka angielskiego w grupach
międzyoddziałowych w zależności od stopnia
zaawansowania.
 Zwiększona liczba godzin nauki języków
obcych.
 Możliwość wyboru drugiego języka obcego.
 Jako uzupełnienie kształcenia językowego
umożliwiamy chętnym długoterminowe
wymiany międzynarodowe (USA, Meksyk,
Brazylia).
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie,
j. angielski obowiązkowy (w przypadku braku inny
j. obcy obowiązkowy).

Informacje dodatkowe:
 Intensywna nauka matematyki (20 h w cyklu)
i geografii (10 h).
 Nauka języka angielskiego w grupach
międzyoddziałowych w zależności od stopnia
zaawansowania.
 Zwiększona liczba godzin nauki języków
obcych.
 Możliwość wyboru drugiego języka obcego.
 Jako uzupełnienie kształcenia językowego
umożliwiamy chętnym długoterminowe
wymiany międzynarodowe (USA, Meksyk,
Brazylia).
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, geografia, język angielski
obowiązkowy (w przypadku braku inny j. obcy
obowiązkowy).

humanistyczna z wiedzą o społeczeństwie

XCIV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA
01-651 WARSZAWA
UL. GWIAŹDZISTA 35,
TEL/FAX 22 833 02 58
www.maczek.waw.pl
e-mail: sekretariatzs55@maczek.pl.pl

W roku 2017/2018 proponujemy
następujące klasy pierwsze:
I A – matematyczna z fizyką
I B – humanistyczna z historią
I C – biologiczno – chemiczna
I D – matematyczna z geografią
I E – humanistyczna z wiedzą o społeczeństwie
Języki obce we wszystkich klasach:
angielski – nauka w międzyoddziałowych grupach
zaawansowania. Podział na grupy odbywa się na
podstawie wyników uzyskanych na egzaminie
gimnazjalnym na obu poziomach – podstawowym
i rozszerzonym;
wybrany (hiszpański, francuski, niemiecki,
rosyjski, włoski) – nauka w grupach
międzyoddziałowych od podstaw.

ZEBRANIE INFORMACYJNE:
26 kwietnia 2017 r. (środa)
o godzinie 18.00 W SZKOLE

