KLASA I C MATEMATYCZNA
z grafiką komputerową lub j. angielskim
Można wybrać jeden z dwóch wariantów. Warianty różnią się liczbą godzin i poziomem
nauczania języka angielskiego. To Ty decydujesz o swojej ścieżce edukacyjnej.

Wariant I MATEMATYCZNA z grafiką komputerową
Przedmioty wiodące

Klasa I

Klasa II

Klasa III

J. angielski poziom
zróżnicowany

3

5

4

Matematyka poziom
rozszerzony

4,5

8

7,5

Do wyboru przedmiot
rozszerzony spośród: fizyka,
biologia, geografia lub
chemia

1,5

4

3,5

2

2

Przedmiot uzupełniający
informatyka z grafiką
komputerową

Język angielski – zróżnicowany poziom nauczania dostosowany do Twoich
wiadomości i umiejętności. Przydziału do grupy dokonuje się na podstawie
wyniku sprawdzianu przeprowadzonego 4.09.2018r.
Wariant II MATEMATYCZNA z j. angielskim
Przedmioty wiodące

Klasa I

Klasa II

Klasa III

J. angielski poziom
rozszerzony

3

7

6

Matematyka poziom
rozszerzony

4,5

8

7,5

Do wyboru przedmiot
rozszerzony spośród: fizyka,
biologia, geografia lub
chemia

1,5

4

3,5

OPIS KLASY


W tej klasie zwiększona liczba godzin matematyki jest gwarancją
satysfakcjonującego

wyniku

egzaminu

maturalnego

na

poziomie

podstawowym i szansą na sukces na poziomie rozszerzonym.


Pogłębisz swoją wiedzę w dziedzinie wybranego przedmiotu rozszerzonego,
rozwiniesz talenty i zainteresowania oraz zdobędziesz umiejętność
rozwiązywania problemów w sposób twórczy.



Możesz wziąć udział w licznych konkursach i olimpiadach matematycznych,
w tym w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH i Olimpiadzie
Matematycznej.



W tej klasie została zwiększona liczba godzin języka obcego, co pozwala
podnieść kompetencje i poszerzać horyzonty, a tym samym ubiegać się
o przyjęcie na zagraniczne uczelnie.

Przykładowe

kierunki

studiów:

zarządzanie,

międzynarodowe

stosunki

gospodarcze, informatyka, fizyka, fizyka techniczna, elektronika i telekomunikacja,
inżynieria obliczeniowa, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka,
elektrotechnika, mechatronika, energetyka, budownictwo i wiele innych.
Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w małych grupach
międzyoddziałowych.

Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty: j. polski, matematyka, język
angielski oraz jeden przedmiot spośród fizyka/geografia/chemia/biologia

Tygodniowa liczba godzin w 3-letnim cyklu kształcenia-przedmioty wiodące
Wariant I

Wariant II

