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Klasa 1A  
przedmioty rozszerzone:  
matematyka, fizyka, informatyka 
 

Klasa 1B 
przedmioty rozszerzone:  
język polski, historia,  

wiedza o społeczeństwie 

Klasa 1C 
przedmioty rozszerzone: 

biologia, chemia, matematyka 

Języki obce: Języki obce: Języki obce: 
1Ah  
angielski, hiszpański. 

1An  
angielski, niemiecki. 

1Bh  
angielski, hiszpański. 

1Bn  
angielski, niemiecki. 

1Ch  
angielski, hiszpański. 

1Cw  
angielski, włoski. 

Klasa 1A jest propozycją dla uczniów 

zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, 

zamierzających podjąć studia techniczne, 

matematyczne, informatyczne, ekonomiczne. 

 

Klasa 1B jest propozycją dla uczniów 

zainteresowanych historią, zjawiskami 

kulturowymi i  filologicznymi, pragnących podjąć 

studia takie jak: prawo, stosunki międzynarodowe, 

psychologia, dziennikarstwo, socjologia, 

pedagogika, filologia.  

 Klasa 1C jest propozycją dla uczniów 

zainteresowanych naukami przyrodniczymi, 

pragnących studiować na Uniwersytecie 

Medycznym, SGGW, AWF, na przyrodniczych 

kierunkach uniwersyteckich. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim 

i Politechniką Warszawską (warsztaty, 

wykłady). 

 Nauka języka angielskiego w grupach 

międzyoddziałowych w zależności od stopnia 

zaawansowania. 

 Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez 

roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych 

uczniów (USA, Meksyk, Brazylia). 

Informacje dodatkowe: 

 Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim – 

umowa patronacka z Instytutem Europeistyki. 

 Nauka języka angielskiego w grupach 

międzyoddziałowych w zależności od stopnia 

zaawansowania. 

 Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez 

roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych 

uczniów (USA, Meksyk, Brazylia). 

 Informacje dodatkowe: 

 Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim 

i SGGW (warsztaty, wykłady). 

 Nauka języka angielskiego w grupach 

międzyoddziałowych w zależności od stopnia 

zaawansowania. 

 Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez 

roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych 

uczniów (USA, Meksyk, Brazylia). 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka.  
Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

j. polski, matematyka, j. angielski, historia. 

 Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

j. polski, matematyka, j. angielski, chemia. 
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Klasa 1D 
przedmioty rozszerzone: 

matematyka, geografia,   

język niemiecki 
 

Języki obce: angielski, niemiecki 
 

 

 

Klasa 1E 
przedmioty rozszerzone 

język polski, język angielski,  

język hiszpański 
 

Języki obce: angielski, hiszpański 

 

 Klasa 1F 
przedmioty rozszerzone 

historia, geografia,  

wiedza o społeczeństwie 

Języki obce: 

1Fh  
angielski, hiszpański. 

1Fw  
angielski, włoski. 

Klasa 1D jest propozycją dla uczniów 

zainteresowanych  matematyką i geografią, 

pragnących studiować w SGH, uniwersyteckie 

kierunki ekonomiczne, geografię, matematykę, 

gospodarkę przestrzenną, zarządzanie.  

 Klasa 1E jest propozycją dla uczniów 

zainteresowanych zjawiskami filologicznymi, 

pragnących podjąć studia takie jak: 

kulturoznawstwo, dziennikarstwo, filologia, 

lingwistyka. 

 Klasa 1F jest propozycją dla uczniów 

zainteresowanych historią, geografią, naukami 

politycznymi, społecznymi, pragnących podjąć 

studia takie jak: prawo, stosunki międzynarodowe, 

psychologia, socjologia. 

Informacje dodatkowe: 

 Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim 

(warsztaty, wykłady). 

 Nauka języka angielskiego w grupach 

międzyoddziałowych w zależności od stopnia 

zaawansowania. 

 Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez 

roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych 

uczniów (USA, Meksyk, Brazylia). 

 Informacje dodatkowe: 

 Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim – 

umowa patronacka z Instytutem Europeistyki. 

 Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez 

roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych 

uczniów (USA, Meksyk, Brazylia). 

 Informacje dodatkowe: 

 Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim – 

umowa patronacka z Instytutem Europeistyki. 

 Nauka języka angielskiego w grupach 

międzyoddziałowych w zależności od stopnia 

zaawansowania. 

 Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez 

roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych 

uczniów (USA, Meksyk, Brazylia). 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

j. polski, matematyka, język angielski, 

geografia. 

 Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

j. polski, matematyka, j. angielski,  

drugi język obcy obowiązkowy. 

 Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

j. polski, matematyka, j. angielski, historia. 
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