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KLASA A 
DZIENNIKARSKO-MEDIALNA  

 
 

GRUPADZIENNIKARSKA 
 

Przedmiotynauczanenapoziomie 
rozszerzonym: 
język polski 
historia 
język angielski 

GRUPAMEDIALNA 
 

Przedmiotynauczanenapoziomie 
rozszerzonym: 
język polski 
historia 
język angielski 

GRUPADZIENNIKARSKA  
 

Przedmiotynauczanenapoziomie 
rozszerzonym: 
język polski 
historia 
język angielski 

GRUPAMEDIALNA 
 

Przedmiotynauczanenapoziomie 
rozszerzonym: 
język polski 
historia 
język angielski 

 

 
 

Jeśli  łatwo  nawiązujesz  kon- 
takty z ludźmi, jesteś 
otwartyi spostrzegawczyorazp
otrafisz 
jasnoiwyraźnieformułować 
swojepoglądy,jesttoklasa 
dlaCiebie.Nabędzieszwniej 
umiejętnościredagowania 
tekstów,poznasztajnikizawo- 
dudziennikarza.Poznaszteż 
różneaspektypracydzienni- 
karzatelewizyjnego,wykształ- 
ciszumiejętnośćpozyskiwania 
informacji z różnych dziedzin 
izdobędziedzdoświadczenie 
pracyzkamerąiinnymsprzę- 
temtelewizyjnym. 

 
Jakoabsolwenttejklasy 
bedzieszmógł      studiować 
m.in.dziennikarstwo,organi- 
zacjęprodukcji  telewizyjnej 
ifilmowej,realizacjętelewizyj- 
ną,filologieiinne. 

język angielski 
język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 

warsztaty telewizyjne 
 

Programklasy  przewiduje  uczestnic- 
two w: 
• MłodzieżowejWszechnicyDzienni- 
karskiej, 
• zespoleredagującymmiesięcznik 

„Szlif”, 
• obozachdziennikarskichw Kurasz- 
kowie, 
• pracachbiuraprasowegoWOŚP, 
• akcjispołecznej„Dajcośodsiebie”, 
propagującejideęprzekazywaniaorga- 
nów do przeszczepu, 
• praktykachdziennikarskichw regio- 
nalnychredakcjachprasowych, 
• OlimpiadzieLiteraturyiJęzyka Pol- 
skiegoorazOlimpiadzieHistorycznej, 
• projektachedukacyjnych(np.Come- 
nius, Wrocław miastem wielu kultur), 
• wykładachwInstytucieFilologiiPol- 
skieji w Ossolineum, 
• konkursachliterackichidziennikar- 
skich(np.PotęgaPrasy,Ogólnopolski 
Turniej Reportażu im. Wandy Dybal- 
skiej,Ogólnopolski Konkurs  na  Felie- 
ton) 
• lekcjachmuzealnych, 
• społecznychdebatachdlaszerszej 
publiczności,podejmującychaktualne 
tematy. 

język angielski – kontynuacja nauki  
język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 

warsztaty dziennikarskie 
 

Programklasy  przewiduje  uczestnic- 
two w: 
 tworzeniu szkolnej telewizji Flesz TV 

www.facebook.pl/Flesz TV Szkolna 
Telewizja, 

 spotkaniach z dziennikarzami, 
rzecznikami prasowymi, operatorami 
filmowymi, scenografami 

 wycieczkach do instytucji medialnych 
i filmowych w celu poznania pracy 
różnych twórców, 

 procesie powstawania materiału 
telewizyjnego i filmu, 

 projektachedukacjifilmowej, 

 warsztatachmedialnych, 

 wycieczkachtematycznych, 

 oboziefilmowo-telewizyjnym 

 lekcjachmuzealnych 

 współtworzeniu akcji promujących 
wydarzenia kulturalne (m.in. 
współpraca z Wrocławskim Teatrem 
Współczesnym) 

 

Jeśli  łatwo  nawiązujesz  kon- 
takty z ludźmi, jesteś otwarty 
i spostrzegawczyorazpotrafisz 
jasnoiwyraźnieformułować 
swojepoglądy,jesttoklasa 
dlaCiebie.Nabędzieszwniej 
umiejętnościredagowania 
tekstów,poznasztajnikizawo- 
dudziennikarza.Poznaszteż 
różneaspektypracydzienni- 
karzatelewizyjnego,wykształ- 
ciszumiejętnośćpozyskiwania 
informacji z różnych dziedzin 
izdobędziedzdoświadczenie 
pracyzkamerąiinnymsprzę- 
temtelewizyjnym. 

 
Jakoabsolwenttejklasy 
bedzieszmógł      studiować 
m.in.dziennikarstwo,organi- 
zacjęprodukcji  telewizyjnej 
ifilmowej,realizacjętelewizyj- 
ną,filologieiinne. 

język angielski 
język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 

warsztaty dziennikarskie 
 

Programklasy  przewiduje  uczestnic- 
two w: 
• MłodzieżowejWszechnicyDzienni- 
karskiej, 
• zespoleredagującymmiesięcznik 

„Szlif”, 
• obozachdziennikarskichw Kurasz- 
kowie, 
• pracachbiuraprasowegoWOŚP, 
• akcjispołecznej„Dajcośodsiebie”, 
propagującejideęprzekazywaniaorga- 
nów do przeszczepu, 
• praktykachdziennikarskichw regio- 
nalnychredakcjachprasowych, 
• OlimpiadzieLiteraturyiJęzyka Pol- 
skiegoorazOlimpiadzieHistorycznej, 
• projektachedukacyjnych(np.Come- 
nius, Wrocław miastem wielu kultur), 
• wykładachwInstytucieFilologiiPol- 
skieji w Ossolineum, 
• konkursachliterackichidziennikar- 
skich(np.PotęgaPrasy,Ogólnopolski 
Turniej Reportażu im. Wandy Dybal- 
skiej,Ogólnopolski Konkurs  na  Felie- 
ton) 
• lekcjachmuzealnych, 
• społecznychdebatachdlaszerszej 
publiczności,podejmującychaktualne 
tematy. 

język angielski – kontynuacja nauki  
język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 

warsztaty telewizyjne 
 

Programklasy  przewiduje  uczestnic- 
two w: 

 
 tworzeniu szkolnej telewizji Flesz TV 

www.facebook.pl/Flesz TV Szkolna 
Telewizja, 

 spotkaniach z dziennikarzami, 
rzecznikami prasowymi, operatorami 
filmowymi, scenografami 

 wycieczkach do instytucji medialnych i 
filmowych w celu poznania pracy 
różnych twórców, 

 procesie powstawania materiału 
telewizyjnego i filmu, 

 projektachedukacjifilmowej, 

 warsztatachmedialnych, 

 wycieczkachtematycznych, 

 oboziefilmowo-telewizyjnym 

 lekcjachmuzealnych 

 współtworzeniu akcji promujących 
wydarzenia kulturalne (m.in. 
współpraca z Wrocławskim Teatrem 
Współczesnym) 

 

Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane : matematyka, 
j.polskij.angielski,czwartyprzedmiot: historia 

Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane : matematyka, 
j.polskij.angielski,czwartyprzedmiot: historia

http://www.facebook.pl/Flesz%20TV
http://www.facebook.pl/Flesz%20TV
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KLASA H 
DWUJĘZYCZN0-PRZYRODNICZA 

 
 

GRUPAPRZYRODNICZA GRUPADWUJĘZYCZNA GRUPAPRZYRODNICZA GRUPADWUJĘZYCZNA 
 

 

 
 

 
JeśliukończyłeśDwujęzyczneGi
mnazjumNr48,jesteśzain-
teresowanydalszymdoskona-
leniemjęzykaniemieckiego,poz
nawaniemkulturykrajówniemi
eckojęzycznychichceszuczyćsię
niektórychprzed-
miotówwtymjęzyku,taklasajes
tdlaCiebie.Swojeumiejęt-
nościbędzieszrozwijałdziękilicz
nymwymianomiprojek-
tommiędzynarodowym.Pozda
niuegzaminuDSDC1,doktórego
naukawtejklasieprzygotowuje,
będzieszmógłbezdodatkowych
egzaminówpodjąćstudiananie
miecko-
języcznychuczelniach.Nawetje
śliniejesteśabsolwentemDwuj
ęzycznego  
GimnazjumNr48,maszszansęd
ostaćsiędotejklasypozdaniueg
zami-
nukwalifikacyjnegozjęzykanie
mieckiego,któryodbędziesię14
kwietniaogodz.8:00. 

 
Przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym: 
biologia 
chemia 
fizyka 
 

Języki obce: 
język angielski – kontynuacja nauki z 
gimnazjum 
język niemiecki 
 

Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w: 
 zajęciach laboratoryjnych w szkolnej 

pracowni chemicznej–Koło Młodych 
Chemików, 

 zajęciach terenowych i warsztatach – 
badanie i poznawanie środowiska 
naturalnego regionu, 

 wyjściach edukacyjno – poznawczych 
i wycieczkach przedmiotowych, 

 zajęciach laboratoryjnych, 
seminariach tematycznych i 
wykładach na Uniwersytecie 
Wrocławskim i w szkole, 

 projektach edukacyjnych (np. 
„zielona szkoła”, organizowana pod 
hasłem „Poznajemy Parki 
Narodowe”), 

 obozachnaukowych, 

 projektach naukowo – badawczych, 
realizowanych przez uczniów pod 
kierunkiem nauczyciela. 

 
 

Postępowaniekwalifikacyjne:  
przedmioty punktowane: 
matematyka, j. polski, j. angielski 
czwartyprzedmiot:  biologia 

 

Przedmiotynauczanenapoziomie 
rozszerzonym: 
język niemiecki 
matematyka 
Igrupa – geografia,II grupa -historia 

 
Języki obce: 

język niemiecki – kontynuacja z gimna- 
zjum dwujęzycznego 
język angielski 

 
Przedmiot dodatkowy: 

Landeskunde (od II klasy) 
 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: 
geografia(odII klasy) 
biologia (od II klasy) 

 
Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w: 
• lekcjachznative speakerami, 

• wymianach ze szkołami w Berlinie, 

Fuldzie, Aurich, Dreźnie, Westerstede, 

MarktSchwaben, 

• projektachedukacyjnychrealizowa- 

nychwspólniez młodzieżąniemiecką 

(np. w Oerlinghausen), 

• licznychkonkursachiolimpiadach, 

• konsultacjachprzygotowującychdo 

egzaminu DSD na poziomie B2/C1, 

• imprezachkulturalnychpod patrona- 

temKonsulatuNiemiec(np.TydzieńFil- 

mu Niemieckiego), 

• spotkaniachzprzedstawicielamiEuro- 

pejskiegoUniwersytetuViadrina, 

• wykładachikonkursachorganizowa- 

nychprzez Instytut Filologii Germań- 

skiej. 

 
 

Postępowaniekwalifikacyjne:  
przedmioty punktowane:  
matematyka, j. polski, j. niemiecki 
czwarty przedmiot: geografia 

 

 
 

 
JeśliukończyłeśDwujęzyczneGi
mnazjumNr48,jesteśzain-
teresowanydalszymdoskona-
leniemjęzykaniemieckiego,poz
nawaniemkulturykrajówniemi
eckojęzycznychichceszuczyćsię
niektórychprzed-
miotówwtymjęzyku,taklasajes
tdlaCiebie.Swojeumiejęt-
nościbędzieszrozwijałdziękilicz
nymwymianomiprojek-
tommiędzynarodowym.Pozda
niuegzaminuDSDC1,doktórego
naukawtejklasieprzygotowuje,
będzieszmógłbezdodatkowych
egzaminówpodjąćstudiananie
miecko-
języcznychuczelniach.Nawetje
śliniejesteśabsolwentemDwuj
ęzycznego  
GimnazjumNr48,maszszansęd
ostaćsiędotejklasypozdaniueg
zami-
nukwalifikacyjnegozjęzykanie
mieckiego,któryodbędziesię23
kwietniaogodz.8:00. 

 
Przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym: 
biologia 
chemia 
fizyka 
 

Języki obce: 
język angielski – kontynuacja nauki z 
gimnazjum 
język niemiecki 
 

Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w: 
 zajęciach laboratoryjnych w szkolnej 

pracowni chemicznej–Koło Młodych 
Chemików, 

 zajęciach terenowych i warsztatach – 
badanie i poznawanie środowiska 
naturalnego regionu, 

 wyjściach edukacyjno – poznawczych 
i wycieczkach przedmiotowych, 

 zajęciach laboratoryjnych, 
seminariach tematycznych i 
wykładach na Uniwersytecie 
Wrocławskim i w szkole, 

 projektach edukacyjnych (np. 
„zielona szkoła”, organizowana pod 
hasłem „Poznajemy Parki 
Narodowe”), 

 obozachnaukowych, 

 projektach naukowo – badawczych, 
realizowanych przez uczniów pod 
kierunkiem nauczyciela. 

 
 

Postępowaniekwalifikacyjne:  
przedmioty punktowane: 
matematyka, j. polski, j. angielski 
czwartyprzedmiot:  biologia 

 

Przedmiotynauczanenapoziomie 
rozszerzonym: 
język niemiecki 
matematyka 
Igrupa – geografia,II grupa -historia 

 
Języki obce: 

język niemiecki – kontynuacja z gimna- 
zjum dwujęzycznego 
język angielski 

 
Przedmiot dodatkowy: 

Landeskunde (od II klasy) 
 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: 
geografia(odII klasy) 
biologia (od II klasy) 

 
Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w: 
• lekcjachznative speakerami, 

• wymianach ze szkołami w Berlinie, 
Fuldzie, Aurich, Dreźnie, Westerstede, 
MarktSchwaben, 
• projektachedukacyjnychrealizowa- 
nychwspólniez młodzieżąniemiecką 
(np. w Oerlinghausen), 
• licznychkonkursachiolimpiadach, 
• konsultacjachprzygotowującychdo 
egzaminu DSD na poziomie B2/C1, 
• imprezachkulturalnychpodpatrona- 
temKonsulatuNiemiec(np.TydzieńFil- 
mu Niemieckiego), 
• spotkaniachzprzedstawicielamiEuro- 
pejskiegoUniwersytetuViadrina, 
• wykładachikonkursachorganizowa- 
nychprzez Instytut Filologii Germań- 
skiej. 

 
 

Postępowaniekwalifikacyjne:  
przedmioty punktowane:  
matematyka,j. polski, j. niemiecki 
czwarty przedmiot: geografia 



 
 

 
Jeśliinteresujeszsięprzedmio-
tamiprzyrodniczymii chceszw 
przyszłości realizować  
sięwzawodzielekarza,farma-
ceuty, weterynarza, 
biologaczychemika,wybierzznas
zejbogatejofertyklasęprzyrodni-
czą.Uczącsięwniej,będzieszmiał
szansębraćudziałwza-
jęciachinnowacyjnych,opar-
tychnametodachpraktyczne-
gozdobywaniawiedzy,takichjak:
doświadczenia,badanialaborato
ryjneorazwycieczkiedukacyjne.
NaukawtejklasieumożliwiCidosk
onałeprzygo-
towaniedomatury,anastęp-
niepodjęciestudiównatakprzyszł
ościowychkierunkachjak:medyc
yna,stomatologia,farmacja,anali
tykamedyczna,weterynaria,kos
metologia,biotechnologia,ochro
naśro-dowiskaiwieluinnych. 

 

LiceumOgólnokształcąceNr XII I  weWrocławiu 
 

KLASA B- PRZYRODNICZA  
 
 
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym: 
biologia
chemiaf
izyka 

 
Językiobce: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykniemiecki 

 
 

Programklasyprzewidujeuczestnictwow: 
• zajęciachlaboratoryjnychwszkolnejpracownichemicz-nej-
KołoMłodychChemików; 
• zajęciachterenowychiwarsztatowych–
badanieipoznawanieśrodowiskanaturalnegoregionu; 
• wyjściachedukacyjno-
poznawczychiwycieczkachprzedmiotowych; 
• zajęciachlaboratoryjnych,seminariachtematycznych 
iwykładachnaUniwersyteciePrzyrodniczym,Uniwersyte-
cieWrocławskimiwszkole; 
• projektachedukacyjnych(np.„ZielonaSzkoła”, 
organizowanapodhasłem„PoznajemyParkiNarodowe”); 
• obozachnaukowych; 
• projektachnaukowo–
badawczych,realizowanychprzezuczniówpodkierunkie
mnauczyciela. 

 
 

 
Jeśliinteresujeszsięprzedmio-
tamiprzyrodniczymii chceszw 
przyszłości realizować  
sięwzawodzielekarza,farma-
ceuty, weterynarza, 
biologaczychemika,wybierzznas
zejbogatejofertyklasęprzyrodni-
czą.Uczącsięwniej,będzieszmiał
szansębraćudziałwza-
jęciachinnowacyjnych,opar-
tychnametodachpraktyczne-
gozdobywaniawiedzy,takichjak:
doświadczenia,badanialaborato
ryjneorazwycieczkiedukacyjne.
NaukawtejklasieumożliwiCidosk
onałeprzygo-
towaniedomatury,anastęp-
niepodjęciestudiównatakprzyszł
ościowychkierunkachjak:medyc
yna,stomatologia,farmacja,anali
tykamedyczna,weterynaria,kos
metologia,biotechnologia,ochro
naśro-dowiskaiwieluinnych. 

 
LiceumOgólnokształcące Nr  XI I I  weWrocławiu 

 

KLASA B- PRZYRODNICZA  
 
 
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym: 
biologia
chemiaf
izyka 

 
Językiobce: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykniemiecki 

 
 

Programklasyprzewidujeuczestnictwow: 
• zajęciachlaboratoryjnychwszkolnejpracownichemicz-nej-
KołoMłodychChemików; 
• zajęciachterenowychiwarsztatowych–
badanieipoznawanieśrodowiskanaturalnegoregionu; 
• wyjściachedukacyjno-
poznawczychiwycieczkachprzedmiotowych; 
• zajęciachlaboratoryjnych,seminariachtematycznych 
iwykładachnaUniwersyteciePrzyrodniczym,Uniwersyte-
cieWrocławskimiwszkole; 
• projektachedukacyjnych(np.„ZielonaSzkoła”,organizowa
napodhasłem„PoznajemyParkiNarodowe”); 
• obozachnaukowych; 
• projektachnaukowo–
badawczych,realizowanychprzezuczniówpodkierunkie
mnauczyciela. 

 

Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 
matematyka, j.polski, j.angielski 
czwartyprzedmiot: biologia 

Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane:  
matematyka, j.polski, j.angielski 
czwartyprzedmiot: biologia 



 
 

Jeśli    jesteś    
przedsiębiorczyiinteresujeszsię
matematyką,awprzyszłościchcia
łbyśzałożyćwłasnąfirmęlubprac
owaćdlamiędzynarodowej 
korporacji,toklasaekonomicznaj
estdlaCiebieidealnymrozwiązani
em.Tupogłębiszswojeumiejętno
-ścimatematyczne i 
nauczyszsięlogicznegomyślenia.
Przed-
miotmatematykawekonomiiprz
ygotujeCiędostudiównaUniwers
ytecie   
EkonomicznymiSGH.Intensywna
naukaję-zykaangielskiego, 
rozszerzonaofachowesłownictw
oeko-
nomiczne,pozwoliCiwprzy-
szłościkontynuowaćnaukęnakie
runkach: 
BachelorStudiesinFinance,Busin
essInforma-
tics,BachelorinInternationalBusi
nessnaUniwersytecieEko-
nomicznym, a także  
otworzyCidrogęnazagraniczneu
czel-
nielubnastudiaMBA.Klasaekono
micznajestpierwszymkrokiemdo
spełnieniaTwoichmarzeń. 

 

 
 
 
LiceumOgólnokształcąceNr XII I  weWrocławiu 
 
 

KLASA D - EKONOMICZNA  
 
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym: 
matematykag
eografiajęzyka
ngielski 

 
Językiobce: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykniemiecki 

 
Przedmiotdodatkowy: 
matematykawekonomii(oddrugiejklasy) 
językangielskiwekonomii,BusinessEnglish(oddrugiejklasy
) 

 
Programklasyprzewidujeuczestnictwow: 
• obozachnaukowych, 
• wycieczkachedukacyjnych(np.GiełdaPapierówWarto-
ściowych,DolnośląskiAkademickiInkubatorPrzedsiębior-
czości,WrocławskiParkTechnologiczny,DolnośląskaIzbaGosp
odarcza,CentrumNaukiKopernik,Planetarium), 
• lekcjachpokazowychwbankachiprzedsiębiorstwach, 
• wykładachnaUniwersytecieEkonomicznym,Uniwersyte-
cieWrocławskimiUniwersyteciePrzyrodniczym. 

 

 
Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 
m atematyka, j.polski, j.angielski 
czwartyprzedmiot: geografia 

 
 

Jeśli    jesteś    
przedsiębiorczyiinteresujeszsię
matematyką,awprzyszłościchcia
łbyśzałożyćwłasnąfirmęlubprac
owaćdlamiędzynarodowej 
korporacji,toklasaekonomicznaj
estdlaCiebieidealnymrozwiązani
em.Tupogłębiszswojeumiejętno
-ścimatematyczne i 
nauczyszsięlogicznegomyślenia.
Przed-
miotmatematykawekonomiiprz
ygotujeCiędostudiównaUniwers
ytecie   
EkonomicznymiSGH.Intensywna
naukaję-zykaangielskiego, 
rozszerzonaofachowesłownictw
oeko-
nomiczne,pozwoliCiwprzy-
szłościkontynuowaćnaukęnakie
runkach: 
BachelorStudiesinFinance,Busin
essInforma-
tics,BachelorinInternationalBusi
nessnaUniwersytecieEko-
nomicznym, a także  
otworzyCidrogęnazagraniczneu
czel-
nielubnastudiaMBA.Klasaekono
micznajestpierwszymkrokiemdo
spełnieniaTwoichmarzeń. 
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KLASA D - EKONOMICZNA  
 
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym: 
matematykag
eografiajęzyka
ngielski 

 
Językiobce: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykniemiecki 

 
Przedmiotdodatkowy: 
matematykawekonomii(oddrugiejklasy) 
językangielskiwekonomii,BusinessEnglish(oddrugiejklasy
) 

 
Programklasyprzewidujeuczestnictwow: 
• obozachnaukowych, 
• wycieczkachedukacyjnych(np.GiełdaPapierówWarto-
ściowych,DolnośląskiAkademickiInkubatorPrzedsiębior-
czości,WrocławskiParkTechnologiczny,DolnośląskaIzbaGosp
odarcza,CentrumNaukiKopernik,Planetarium), 
• lekcjachpokazowychwbankachiprzedsiębiorstwach, 
• wykładachnaUniwersytecieEkonomicznym,Uniwersyte-
cieWrocławskimiUniwersyteciePrzyrodniczym. 

 

 
Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 
m atematyka, j.polski, j.angielski 

czwartyprzedmiot: geografia 



 

 
 

 
 
 

Jeśli  jesteś   zainteresowa-
nypodjęciemwprzyszłościstud
iównakierunkach:pra-
wo,politologialubstosunkimię
dzynarodowe,toklasaprawnic
zajestdlaCiebie.Rozwinieszwn
iejumiejętno-
ściposługiwaniasiędwomajęzy
kamiobcymi,wtymjed-
nymnapoziomierozszerzo-
nym,takżewzakresiespe-
cjalistycznegosłownictwapra
wniczego.OtworzyCitodrogęn
auczelniezagranicz-ne, a 
takżepozwoli wprzy-
szłościzaistniećnamiędzy-
narodowychrynkachpracy. 
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KLASA E - PRAWNICZA  
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym: 
matematyka
historia 
językniemiecki(grupaI)lubjęzykangielski(grupaII) 

 
Językiobce: 
grupaI: 
językniemiecki–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykangielski 

 
grupaII: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykniemiecki 

 
Przedmiotdodatkowy: 
grupaI:fachowesłownictwoprawniczewjęzykuniemiec-
kim(odIIklasy) 
grupaII:fachowesłownictwoprawniczewjęzykuangiel-
skim(odIIklasy) 

 
Programklasyprzewidujeuczestnictwow: 
• międzynarodowymprogramieComenius, 
• obozachnaukowych, 
• dwudniowymwyjeździeedukacyjnymdoWarszawy, 
wtrakciektóregoodwiedziszMuzeumPowstaniaWarszaw-
skiegoiCentrumNaukiKopernik, 
• dniachotwartychuczelniniemieckichispotkaniachzprz
edstawicielamiuczelnieuropejskich, 
• wykładachikonferencjachnaukowychorganizowanychnaUni
wersytecieWrocławskimiPolitechniceWrocławskiej, 
• projektachinterdyscyplinarnychiprzedmiotowych 
zobszarów:zastosowaniamatematyki,historiiikulturo-
znawstwa. 

 

 
 

 
 
 

Jeśli  jesteś   zainteresowa-
nypodjęciemwprzyszłościstud
iów nakierunkach:pra-
wo,politologialubstosunkimię
dzynarodowe,toklasaprawnic
zajestdlaCiebie.Rozwinieszwn
iejumiejętno-
ściposługiwaniasiędwomajęzy
kamiobcymi,wtymjed-
nymnapoziomierozszerzo-
nym,takżewzakresiespe-
cjalistycznegosłownictwapra
wniczego.OtworzyCitodrogęn
auczelniezagranicz-ne, a 
takżepozwoli wprzy-
szłościzaistniećnamiędzy-
narodowychrynkachpracy. 
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KLASA E - PRAWNICZA  
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym: 
matematyka
historia 
językniemiecki(grupaI)lubjęzykangielski(grupaII) 

 
Językiobce: 
grupaI: 
językniemiecki–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykangielski 

 
grupaII: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykniemiecki 

 
Przedmiotdodatkowy: 
grupaI:fachowesłownictwoprawniczewjęzykuniemiec-
kim(odIIklasy) 
grupaII:fachowesłownictwoprawniczewjęzykuangiel-
skim(odIIklasy) 

 
Programklasyprzewidujeuczestnictwow: 
• międzynarodowymprogramieComenius, 
• obozachnaukowych, 
• dwudniowymwyjeździeedukacyjnymdoWarszawy, 
wtrakciektóregoodwiedziszMuzeumPowstaniaWarszaw-
skiegoiCentrumNaukiKopernik, 
• dniachotwartychuczelniniemieckichispotkaniachzprz
edstawicielamiuczelnieuropejskich, 
• wykładachikonferencjachnaukowychorganizowanychnaUni
wersytecieWrocławskimiPolitechniceWrocławskiej, 
• projektachinterdyscyplinarnychiprzedmiotowych 
zobszarów:zastosowaniamatematyki,historiiikulturo-
znawstwa. 

 

Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 
m atematyka, j.polski, j.angielski 
czwartyprzedmiot: historia 

Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 
m atematyka, j.polski, j.angielski 
czwartyprzedmiot: historia 



 

 
 

 
Jeżeliprzedmiotyścisłenigdyn
iesprawiałyCiproblemuichcia
łbyśkonty-
nuowaćichnaukęwliceum,wy
bierzklasęarchitekto-
niczną.Rozwinieszwniejmate
matycznezdolności 
iumiejętnościfizyczne 
oraznauczyszsięlogicznegom
yślenia.Zajęciaz 
rysunku,warsztatówarchitekt
onicz-
nych,atakżeinformatykizele
mentamiprojektowaniapozw
olą,żebędzieszmógłwybraćst
udianawszystkichkierunkach
np.Politech-
nikiWrocławskiejizostaćinżyn
ierem,architektem,matemat
ykiem,fizykiem,czyinformaty
kiem.Mo-
żesztakżezpowodzeniemkont
ynuowaćnaukęnaUniwersyte
cie  
WrocławskimlubUniwersytec
ieEkono-micznym. 
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KLASA F - ARCHITEKTONICZNA 
 
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym:mate
matyka 
fizyka 

 
Językiobce: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykniemiecki-
naukaodpodstaw 

 
Przedmiotdodatkowy: 
rysunek 

 
 
Programklasyprzewidujeuczestnictwow: 
 
• wykładachprowadzonychprzez   
pracownikównaukowychwrocławskichuczelni; 
• laboratoriachprowadzonychprzezpracownikównaukowyc
hwrocławskichuczelni; 
• warsztatachzrysunkutechnicznego; 
• warsztatachastronomicznych; 
• projektachinterdyscyplinarnych; 
• obozachnaukowych; 
• wycieczkachedukacyjnychnp. 
doCentrumNaukiKopernik 

 
 

 
Jeżeliprzedmiotyścisłenigdyn
iesprawiałyCiproblemuichcia
łbyśkonty-
nuowaćichnaukęwliceum,wy
bierzklasęarchitekto-
niczną.Rozwinieszwniejmate
matycznezdolności 
iumiejętnościfizyczne 
oraznauczyszsięlogicznegom
yślenia.Zajęciaz 
rysunku,warsztatówarchitekt
onicz-
nych,atakżeinformatykizele
mentamiprojektowaniapozw
olą,żebędzieszmógłwybraćst
udianawszystkichkierunkach
np.Politech-
nikiWrocławskiejizostaćinżyn
ierem,architektem,matemat
ykiem,fizykiem,czyinformaty
kiem.Mo-
żesztakżezpowodzeniemkont
ynuowaćnaukęnaUniwersyte
cie  
WrocławskimlubUniwersytec
ieEkono-micznym. 
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KLASA F - ARCHITEKTONICZNA 
 

 
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym:mate
matyka 
fizyka 

 
Językiobce: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykniemiecki-
naukaodpodstaw 

 
Przedmiotdodatkowy: 

rysunek 
 
 
Programklasyprzewidujeuczestnictwow: 
 
• wykładachprowadzonychprzez   
pracownikównaukowychwrocławskichuczelni; 
• laboratoriachprowadzonychprzezpracownikównaukowych
wrocławskichuczelni; 
• warsztatachzrysunkutechnicznego; 
• warsztatachastronomicznych; 
• projektachinterdyscyplinarnych; 
• obozachnaukowych; 
• wycieczkachedukacyjnychnp. 
doCentrumNaukiKopernik 

Postępowanie kwalifikacyjne: 

     przedmioty punktowane: 
     matematyka, j.polski, j.angielski 

czwarty przedmiot: fizyka 

Pstęowaniekwalifikacyjne 

przedmioty punktowane: 
 matematyka, j.polski, j.angielski 

czwartyprzedmio:tfizyka 



 

 
 

 
 
JeśliinteresujeCię:poznawa-
nienowychkultur,procesyspo-
łeczneiwydarzeniapolitycznewz
jednoczonejEuropie,takla-
sajestdlaCiebie.Zdobędzieszumi
ejętności    
posługiwaniasiędwomajęzykam
i 
obcymi,wtymjęzykiemangielski
mnapoziomierozszerzonym,cop
o-zwoliCimyślećostudiachza-
granicznych.Dziękizdobytymwia
domościommożeszdostaćsięna
wymarzonykieruneknp.:politol
ogia,europeistyka,geografia,his
toria,turystyka,kulturoznawstw
oiinne. 
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KLASA G-EUROPEJSKA   
 

 
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym: 
językangielski
historiageogra
fia 

 
Językiobce: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykrosyjski(Igrupa
)–odpodstaw 
językfrancuski(IIgrupa)–odpodstaw 

 
Przedmiotdodatkowy: 
edukacjaeuropejska 

 
Programklasyprzewidujeuczestnictwowtrzyletnimproj
ekcieedukacyjnym 
„PoznajemywybraneregionyEuropy”: 
• wymianamłodzieżowazFrancją, 
• zwiedzaniestoliceuropejskich(Bruksela,Paryż,Berlin,Prag
a), 
• wyjazdedukacyjnynaUkrainę–Szlakiem„Trylogii, 
• wycieczka-szlakiemcystersównaDolnymŚląsku, 
• Comenius(konferencjezmłodzieżąniemiecką,norwe-
ską,czeską,hiszpańską,włoskąipolską), 
• Wrocławmiastemwielukultur(zwiedzanieDzielnicyCzte
rechŚwiątyń). 

 
Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 
matematyka, j.polski, j.angielski 
czwartyprzedmiot: geografia 

 

 
 
 

 
JeśliinteresujeCię:poznawa-
nienowychkultur,procesyspo-
łeczneiwydarzeniapolitycznewz
jednoczonejEuropie,takla-
sajestdlaCiebie.Zdobędzieszumi
ejętności    
posługiwaniasiędwomajęzykam
i 
obcymi,wtymjęzykiemangielski
mnapoziomierozszerzonym,cop
o-zwoliCimyślećostudiachza-
granicznych.Dziękizdobytymwia
domościom 
możeszdostaćsięnawymarzonyk
ieruneknp.:politologia,europeis
tyka,geografia,historia,turystyk
a,kulturoznawstwoiinne. 
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KLASA G-EUROPEJSKA   
 

 
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym: 
językangielski
historiageogra
fia 

 
Językiobce: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykrosyjski(Igrupa
)–odpodstaw 
językfrancuski(IIgrupa)–odpodstaw 

 
Przedmiotdodatkowy: 
edukacjaeuropejska 

 
Programklasyprzewidujeuczestnictwowtrzyletnimproje
kcieedukacyjnym „PoznajemywybraneregionyEuropy”: 
• wymianamłodzieżowazFrancją, 
• zwiedzaniestoliceuropejskich(Bruksela,Paryż,Berlin,Prag
a), 
• wyjazdedukacyjnynaUkrainę–Szlakiem„Trylogii, 
• wycieczka-szlakiemcystersównaDolnymŚląsku, 
• Comenius(konferencjezmłodzieżąniemiecką,norwe-
ską,czeską,hiszpańską,włoskąipolską), 
• Wrocławmiastemwielukultur(zwiedzanieDzielnicyCzte
rechŚwiątyń). 

 
Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 
matematyka, j.polski, j.angielski 
czwartyprzedmiot: geografia 



 

 
 

 
Jeżeli przedmioty ścisłe  ni-
gdyniesprawiałyCiproblemuichc
iałbyśkontynuowaćichnaukęwlic
eum,wybierz kla-
sępolitechniczną. 
Rozwinieszwniejmatematycznez
dolnościiumiejętnościinformaty
czneoraznauczyszsięlogicznego
myślenia. Zajęcia 
matematykiwjęzykuangielskimz
aintere-
sująCię,jeżeliplanujeszstudiazag
ranicąlubwPolscenakie-
runkachzwykładowymjęzy-
kiemangielskim.Wprzyszłościbę
dzieszmógłwybraćstudianawszy
stkichkierunkachnp.Politechniki
Wrocławskiejizo-
staćinżynierem,architektem,ma
tematykiem,fizykiem,czyinform
atykiem. Możesz  
takżezpowodzeniemkontynuow
aćnaukęnaUniwersytecieWro-
cławskimlubUniwersytecieEkon
omicznym. 
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KLASA C - POLITECHNICZNA 
 
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym: 
matematyka
informatykaf
izyka 

 
Językiobce: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykrosyjski–
odpodstaw 

 
Przedmiotdodatkowy: 
matematykawjęzykuangielskim(oddrugiejklasy) 

 
Programklasyprzewidujeuczestnictwow: 
• wykładachorazlaboratoriachprowadzonychprzezpra-
cownikównaukowychwrocławskichuczelni; 
• warsztatachastronomicznych; 
• projektachinterdyscyplinarnych; 
• obozachnaukowych; 
• wycieczkachedukacyjnychdoCentrumNaukiKopernikwWar
szawie,planetariumidoŚrodowiskowegoLaborato-
riumCiężkichJonówUniwersytetuWarszawskiego. 

 

 
Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 
matematyka, j.polski, j.angielski 
czwartyprzedmiot: fizyka 

 

 
 

 
Jeżeli przedmioty ścisłe  ni-
gdyniesprawiałyCiproblemuichc
iałbyśkontynuowaćichnaukęwlic
eum,wybierz kla-
sępolitechniczną. 
Rozwinieszwniejmatematycznez
dolnościiumiejętnościinformaty
czneoraznauczyszsięlogicznego
myślenia. Zajęcia 
matematykiwjęzykuangielskimz
aintere-
sująCię,jeżeliplanujeszstudiazag
ranicąlubwPolscenakie-
runkachzwykładowymjęzy-
kiemangielskim.Wprzyszłościbę
dzieszmógłwybraćstudianawszy
stkichkierunkachnp.Politechniki
Wrocławskiejizo-
staćinżynierem,architektem,ma
tematykiem,fizykiem,czyinform
atykiem. Możesz  
takżezpowodzeniemkontynuow
aćnaukęnaUniwersytecieWro-
cławskimlubUniwersytecieEkon
omicznym. 
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KLASA C - POLITECHNICZNA 
 
 
 

Przedmiotynauczanenapoziomierozszerzonym: 
matematyka
informatykaf
izyka 

 
Językiobce: 
językangielski–
kontynuacjanaukizgimnazjumjęzykrosyjski–
odpodstaw 

 
Przedmiotdodatkowy: 
matematykawjęzykuangielskim(oddrugiejklasy) 

 
Programklasyprzewidujeuczestnictwow: 
• wykładachorazlaboratoriachprowadzonychprzezpra-
cownikównaukowychwrocławskichuczelni; 
• warsztatachastronomicznych; 
• projektachinterdyscyplinarnych; 
• obozachnaukowych; 
• wycieczkachedukacyjnychdoCentrumNaukiKopernikwWar
szawie,planetariumidoŚrodowiskowegoLaborato-
riumCiężkichJonówUniwersytetuWarszawskiego. 

 

 
Postępowanie kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 
matematyka, j.polski, j.angielski 
czwartyprzedmiot: fizyka 

 


