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KLASA A 
  DZIENNIKARSKO-MEDIALNA   

 
 

 GRUPA DZIENNIKARSKA 
 

Przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym: 
język polski 
historia 
język angielski 

  GRUPA MEDIALNA 
 

Przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym: 
język polski 
historia 
język angielski 

 GRUPA DZIENNIKARSKA 
 

Przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym: 
język polski 
historia 
język angielski 

  GRUPA MEDIALNA 
 

Przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym: 
język polski 
historia 
język angielski 

 

 
 

Jeśli  łatwo  nawiązujesz  kon- 
takty z ludźmi, jesteś otwarty 
i spostrzegawczy oraz potrafisz 
jasno i wyraźnie formułować 
swoje poglądy, jest to klasa 
dla Ciebie. Nabędziesz w niej 
umiejętności redagowania 
tekstów, poznasz tajniki zawo- 
du dziennikarza. Poznasz też 
różne aspekty pracy dzienni- 
karza telewizyjnego, wykształ- 
cisz umiejętność pozyskiwania 
informacji  z  różnych  dziedzin 
i zdobędziesz doświadczenie 
pracy z kamerą i innym sprzę- 
tem telewizyjnym. 

 
Jako absolwent tej klasy 
bedziesz     mógł      studiować 
m.in. dziennikarstwo, organi- 
zację   produkcji   telewizyjnej 
i filmowej, realizację telewizyj- 
ną, filologie i inne. 

język angielski 
język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 
warsztaty dziennikarskie 

 
Program klasy  przewiduje  uczestnic- 
two w: 
• Młodzieżowej  Wszechnicy  Dzienni- 
karskiej, 
• zespole   redagującym   miesięcznik 
„Szlif”, 
• obozach  dziennikarskich  w  Kurasz- 
kowie, 
• pracach biura prasowego WOŚP, 
• akcji społecznej „Daj coś od siebie”, 
propagującej ideę przekazywania orga- 
nów do przeszczepu, 
• praktykach dziennikarskich w  regio- 
nalnych redakcjach prasowych, 
• Olimpiadzie Literatury i Języka  Pol- 
skiego oraz Olimpiadzie Historycznej, 
• projektach edukacyjnych (np. Come- 
nius, Wrocław miastem wielu kultur), 
• wykładach w Instytucie Filologii Pol- 
skiej i w Ossolineum, 
• konkursach literackich i  dziennikar- 
skich (np. Potęga Prasy, Ogólnopolski 
Turniej  Reportażu  im.  Wandy  Dybal- 
skiej, Ogólnopolski  Konkurs  na  Felie- 
ton) 
• lekcjach muzealnych, 
• społecznych  debatach  dla   szerszej 
publiczności, podejmujących aktualne 
tematy. 

język angielski – kontynuacja nauki  
język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 
warsztaty telewizyjne 

 
Program klasy  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, 

 projektach edukacji filmowej, 

 warsztatach medialnych, 

 wycieczkach tematycznych, 

 obozie filmowo-telewizyjnym 

 lekcjach muzealnych 

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

 

Jeśli  łatwo  nawiązujesz  kon- 
takty z ludźmi, jesteś otwarty 
i spostrzegawczy oraz potrafisz 
jasno i wyraźnie formułować 
swoje poglądy, jest to klasa 
dla Ciebie. Nabędziesz w niej 
umiejętności redagowania 
tekstów, poznasz tajniki zawo- 
du dziennikarza. Poznasz też 
różne aspekty pracy dzienni- 
karza telewizyjnego, wykształ- 
cisz umiejętność pozyskiwania 
informacji  z  różnych  dziedzin 
i zdobędziesz doświadczenie 
pracy z kamerą i innym sprzę- 
tem telewizyjnym. 

 
Jako absolwent tej klasy 
bedziesz     mógł      studiować 
m.in. dziennikarstwo, organi- 
zację   produkcji   telewizyjnej 
i filmowej, realizację telewizyj- 
ną, filologie i inne. 

język angielski 
język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 
warsztaty dziennikarskie 

 
Program klasy  przewiduje  uczestnic- 
two w: 
• Młodzieżowej  Wszechnicy  Dzienni- 
karskiej, 
• zespole   redagującym   miesięcznik 
„Szlif”, 
• obozach  dziennikarskich  w  Kurasz- 
kowie, 
• pracach biura prasowego WOŚP, 
• akcji społecznej „Daj coś od siebie”, 
propagującej ideę przekazywania orga- 
nów do przeszczepu, 
• praktykach dziennikarskich w  regio- 
nalnych redakcjach prasowych, 
• Olimpiadzie Literatury i Języka  Pol- 
skiego oraz Olimpiadzie Historycznej, 
• projektach edukacyjnych (np. Come- 
nius, Wrocław miastem wielu kultur), 
• wykładach w Instytucie Filologii Pol- 
skiej i w Ossolineum, 
• konkursach literackich i  dziennikar- 
skich (np. Potęga Prasy, Ogólnopolski 
Turniej  Reportażu  im.  Wandy  Dybal- 
skiej, Ogólnopolski  Konkurs  na  Felie- 
ton) 
• lekcjach muzealnych, 
• społecznych  debatach  dla   szerszej 
publiczności, podejmujących aktualne 
tematy. 

język angielski – kontynuacja nauki  
język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 
warsztaty telewizyjne 

 
Program klasy  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, 

 projektach edukacji filmowej, 

 warsztatach medialnych, 

 wycieczkach tematycznych, 

 obozie filmowo-telewizyjnym 

 lekcjach muzealnych 

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

 

Postępowanie  kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane : matematyka, j.polski 
j.angielski, czwarty przedmiot:  historia 

Postępowanie  kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane : matematyka, j.polski 
j.angielski, czwarty przedmiot:  historia

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

 
 

GRUPA PRZYRODNICZA GRUPA DWUJĘZYCZNA GRUPA PRZYRODNICZA GRUPA DWUJĘZYCZNA 
 

 

 
 

 
Jeśli ukończyłeś Dwujęzyczne 
Gimnazjum Nr 48, jesteś zain- 
teresowany dalszym doskona- 
leniem języka niemieckiego, 
poznawaniem kultury krajów 
niemieckojęzycznych i chcesz 
uczyć się niektórych przed- 
miotów w tym języku, ta klasa 
jest dla Ciebie. Swoje umiejęt- 
ności będziesz rozwijał dzięki 
licznym wymianom i projek- 
tom międzynarodowym. Po 
zdaniu egzaminu DSD C1, do 
którego nauka w tej klasie 
przygotowuje, będziesz mógł 
bez dodatkowych egzaminów 
podjąć studia na niemiecko- 
języcznych uczelniach. Nawet 
jeśli nie jesteś absolwentem 
Dwujęzycznego   Gimnazjum 
Nr 48, masz szansę dostać się 
do tej klasy po zdaniu egzami- 
nu kwalifikacyjnego z języka 
niemieckiego. 

 
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”), 

 obozach naukowych, 

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

 
 

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

 

Przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym: 
język niemiecki 
matematyka 
grupa – geografia 

 
Języki obce: 
język niemiecki – kontynuacja z gimna- 
zjum dwujęzycznego 
język angielski 

 
Przedmiot dodatkowy: 
Landeskunde (od II klasy) 

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

 
Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w: 
• lekcjach z native speakerami, 

• wymianach  ze  szkołami  w  Berlinie, 

Fuldzie,  Aurich,  Dreźnie,  Westerstede, 

Markt Schwaben, Spandan i Sulingen, 
• projektach  edukacyjnych   realizowa- 

nych  wspólnie  z  młodzieżą  niemiecką 

(np. w Oerlinghausen), 

• licznych konkursach i olimpiadach, 

• konsultacjach  przygotowujących   do 

egzaminu DSD na poziomie B2/C1, 

• imprezach kulturalnych pod  patrona- 

tem Konsulatu Niemiec (np. Tydzień Fil- 

mu Niemieckiego), 

• spotkaniach z przedstawicielami Euro- 

pejskiego Uniwersytetu Viadrina, 

• wykładach i konkursach  organizowa- 

nych  przez  Instytut  Filologii  Germań- 

skiej. 

 
 

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

 

 
 

 
Jeśli ukończyłeś Dwujęzyczne 
Gimnazjum Nr 48, jesteś zain- 
teresowany dalszym doskona- 
leniem języka niemieckiego, 
poznawaniem kultury krajów 
niemieckojęzycznych i chcesz 
uczyć się niektórych przed- 
miotów w tym języku, ta klasa 
jest dla Ciebie. Swoje umiejęt- 
ności będziesz rozwijał dzięki 
licznym wymianom i projek- 
tom międzynarodowym. Po 
zdaniu egzaminu DSD C1, do 
którego nauka w tej klasie 
przygotowuje, będziesz mógł 
bez dodatkowych egzaminów 
podjąć studia na niemiecko- 
języcznych uczelniach. Nawet 
jeśli nie jesteś absolwentem 
Dwujęzycznego   Gimnazjum 
Nr 48, masz szansę dostać się 
do tej klasy po zdaniu egzami- 
nu kwalifikacyjnego z języka 
niemieckiego. 

 
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”), 

 obozach naukowych, 

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

 
 

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

 

Przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym: 
język niemiecki 
matematyka 
 grupa – geografia 

 
Języki obce: 
język niemiecki – kontynuacja z gimna- 
zjum dwujęzycznego 
język angielski 

 
Przedmiot dodatkowy: 
Landeskunde (od II klasy) 

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

 
Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w: 
• lekcjach z native speakerami, 
• wymianach  ze  szkołami  w  Berlinie, 
Fuldzie,  Aurich,  Dreźnie,  Westerstede, 
Markt Schwaben, Spandan i Sulingen, 
• projektach  edukacyjnych   realizowa- 
nych  wspólnie  z  młodzieżą  niemiecką 
(np. w Oerlinghausen), 
• licznych konkursach i olimpiadach, 
• konsultacjach  przygotowujących   do 
egzaminu DSD na poziomie B2/C1, 
• imprezach kulturalnych pod patrona- 
tem Konsulatu Niemiec (np. Tydzień Fil- 
mu Niemieckiego), 
• spotkaniach z przedstawicielami Euro- 
pejskiego Uniwersytetu Viadrina, 
• wykładach i konkursach organizowa- 
nych  przez  Instytut  Filologii  Germań- 
skiej. 

 
 

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



 
 

 
Jeśli interesujesz się przedmio- 
tami przyrodniczymi i  chcesz 
w  przyszłości  realizować   się 
w zawodzie lekarza, farma- 
ceuty,  weterynarza,  biologa 
czy chemika, wybierz z naszej 
bogatej oferty klasę przyrodni- 
czą. Ucząc się w niej, będziesz 
miał szansę brać udział w za- 
jęciach innowacyjnych, opar- 
tych na metodach praktyczne- 
go zdobywania wiedzy, takich 
jak: doświadczenia, badania 
laboratoryjne oraz wycieczki 
edukacyjne. Nauka w tej klasie 
umożliwi Ci doskonałe przygo- 
towanie do matury, a następ- 
nie podjęcie studiów na tak 
przyszłościowych kierunkach 
jak: medycyna, stomatologia, 
farmacja, analityka medyczna, 
weterynaria, kosmetologia, 
biotechnologia, ochrona śro- 
dowiska i wielu innych. 

 

  Liceum Ogólnokształcące Nr XII I  we Wrocławiu 
 

KLASA B - PRZYRODNICZA   
 
 
 
 

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 chemicz- 
nej - Koło Młodych Chemików; 

• zajęciach terenowych i warsztatowych – badanie 
i poznawanie środowiska naturalnego regionu; 
• wyjściach edukacyjno- poznawczych i wycieczkach 
przedmiotowych; 

• zajęciach laboratoryjnych, seminariach tematycznych 
i wykładach na Uniwersytecie Przyrodniczym, Uniwersyte- 
cie Wrocławskim i w szkole; 

• projektach edukacyjnych (np. „Zielona Szkoła”, 

organizowana pod hasłem „Poznajemy Parki Narodowe”); 

• obozach naukowych; 
• projektach naukowo – badawczych, realizowanych 
przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela. 

 
 

 
Jeśli interesujesz się przedmio- 
tami przyrodniczymi i  chcesz 
w  przyszłości  realizować   się 
w zawodzie lekarza, farma- 
ceuty,  weterynarza,  biologa 
czy chemika, wybierz z naszej 
bogatej oferty klasę przyrodni- 
czą. Ucząc się w niej, będziesz 
miał szansę brać udział w za- 
jęciach innowacyjnych, opar- 
tych na metodach praktyczne- 
go zdobywania wiedzy, takich 
jak: doświadczenia, badania 
laboratoryjne oraz wycieczki 
edukacyjne. Nauka w tej klasie 
umożliwi Ci doskonałe przygo- 
towanie do matury, a następ- 
nie podjęcie studiów na tak 
przyszłościowych kierunkach 
jak: medycyna, stomatologia, 
farmacja, analityka medyczna, 
weterynaria, kosmetologia, 
biotechnologia, ochrona śro- 
dowiska i wielu innych. 

 
Liceum Ogólnokształcące Nr  X I I I  we Wrocławiu 

 

KLASA B - PRZYRODNICZA   
 
 
 
 

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 chemicz- 
nej - Koło Młodych Chemików; 

• zajęciach terenowych i warsztatowych – badanie 
i poznawanie środowiska naturalnego regionu; 
• wyjściach edukacyjno- poznawczych i wycieczkach 
przedmiotowych; 

• zajęciach laboratoryjnych, seminariach tematycznych 
i wykładach na Uniwersytecie Przyrodniczym, Uniwersyte- 
cie Wrocławskim i w szkole; 

• projektach edukacyjnych (np. „Zielona Szkoła”, 
organizowana pod hasłem „Poznajemy Parki Narodowe”); 
• obozach naukowych; 
• projektach naukowo – badawczych, realizowanych 
przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela. 

 

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

czwarty przedmiot:  biologia 

Postępowanie  kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane:  

matematyka, j.polski, j.angielski 

czwarty przedmiot:  biologia 



 
 

Jeśli     jesteś     przedsiębiorczy 
i interesujesz się matematyką, 
a w przyszłości chciałbyś założyć 
własną firmę lub pracować dla 
międzynarodowej  korporacji, 
to klasa ekonomiczna jest dla 
Ciebie idealnym rozwiązaniem. 
Tu pogłębisz swoje umiejętno- 
ści matematyczne  i  nauczysz 
się logicznego myślenia. Przed- 
miot matematyka w ekonomii 
przygotuje Cię do studiów na 
Uniwersytecie    Ekonomicznym 
i SGH . Intensywna nauka ję- 
zyka angielskiego,  rozszerzona 
o fachowe słownictwo eko- 
nomiczne, pozwoli Ci w przy- 
szłości kontynuować naukę na 
kierunkach:  Bachelor  Studies 
in Finance, Business Informa- 
tics, Bachelor in International 
Business na Uniwersytecie Eko- 
nomicznym,  a  także   otworzy 
Ci drogę na zagraniczne uczel- 
nie lub na studia MBA. Klasa 
ekonomiczna jest pierwszym 
krokiem do spełnienia Twoich 
marzeń. 

 

 
 
 
Liceum Ogólnokształcące Nr XII I  we Wrocławiu 
 
 

KLASA D - EKONOMICZNA   
 
 
 

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: 
matematyka 
geografia 
język angielski 

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

 
Przedmiot dodatkowy: 
matematyka w ekonomii (od drugiej klasy) 
język angielski w ekonomii, Business English (od drugiej 
klasy) 

 
Program klasy przewiduje uczestnictwo w: 
• obozach naukowych, 
• wycieczkach edukacyjnych (np. Giełda Papierów Warto- 
ściowych, Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębior- 
czości, Wrocławski Park Technologiczny, Dolnośląska Izba 
Gospodarcza, Centrum Nauki Kopernik, Planetarium), 
• lekcjach pokazowych w bankach i przedsiębiorstwach, 
• wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersyte- 
cie Wrocławskim i Uniwersytecie Przyrodniczym. 

 

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

 
 

Jeśli     jesteś     przedsiębiorczy 
i interesujesz się matematyką, 
a w przyszłości chciałbyś założyć 
własną firmę lub pracować dla 
międzynarodowej  korporacji, 
to klasa ekonomiczna jest dla 
Ciebie idealnym rozwiązaniem. 
Tu pogłębisz swoje umiejętno- 
ści matematyczne  i  nauczysz 
się logicznego myślenia. Przed- 
miot matematyka w ekonomii 
przygotuje Cię do studiów na 
Uniwersytecie    Ekonomicznym 
i SGH . Intensywna nauka ję- 
zyka angielskiego,  rozszerzona 
o fachowe słownictwo eko- 
nomiczne, pozwoli Ci w przy- 
szłości kontynuować naukę na 
kierunkach:  Bachelor  Studies 
in Finance, Business Informa- 
tics, Bachelor in International 
Business na Uniwersytecie Eko- 
nomicznym,  a  także   otworzy 
Ci drogę na zagraniczne uczel- 
nie lub na studia MBA. Klasa 
ekonomiczna jest pierwszym 
krokiem do spełnienia Twoich 
marzeń. 
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KLASA D - EKONOMICZNA   
 
 
 

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: 
matematyka 
geografia 
język angielski 

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

 
Przedmiot dodatkowy: 
matematyka w ekonomii (od drugiej klasy) 
język angielski w ekonomii, Business English (od drugiej 
klasy) 

 
Program klasy przewiduje uczestnictwo w: 
• obozach naukowych, 
• wycieczkach edukacyjnych (np. Giełda Papierów Warto- 
ściowych, Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębior- 
czości, Wrocławski Park Technologiczny, Dolnośląska Izba 
Gospodarcza, Centrum Nauki Kopernik, Planetarium), 
• lekcjach pokazowych w bankach i przedsiębiorstwach, 
• wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersyte- 
cie Wrocławskim i Uniwersytecie Przyrodniczym. 

 

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

  czwarty przedmiot:  geografia 



 

 
 

 
 
 

Jeśli   jesteś    zainteresowa- 
ny podjęciem w przyszłości 
studiów na kierunkach: pra- 
wo, politologia lub stosunki 
międzynarodowe, to klasa 
prawnicza jest dla Ciebie. 
Rozwiniesz w niej umiejętno- 
ści posługiwania się dwoma 
językami obcymi, w tym jed- 
nym na poziomie rozszerzo- 
nym, także w zakresie spe- 
cjalistycznego słownictwa 
prawniczego. Otworzy Ci to 
drogę na uczelnie zagranicz- 
ne, a także pozwoli w przy- 
szłości zaistnieć na między- 
narodowych rynkach pracy. 
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KLASA E - PRAWNICZA   
 
 

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: 
matematyka 
historia 

  język angielski  

 
Języki obce: 
język angielski  

język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 
fachowe słownictwo prawnicze w języku angielskim  
(od   II klasy) 

 
Program klasy przewiduje uczestnictwo w: 
• międzynarodowym programie Comenius/Erasmus+, 
• obozach naukowych, 
• dwudniowym wyjeździe edukacyjnym do Warszawy, 
w trakcie którego odwiedzisz Muzeum Powstania Warszaw- 
skiego i Centrum Nauki Kopernik, 
• dniach otwartych uczelni niemieckich i spotkaniach 
z przedstawicielami uczelni europejskich, 

• wykładach i konferencjach naukowych organizowanych 
na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej, 

• projektach interdyscyplinarnych i przedmiotowych 
z obszarów: zastosowania matematyki, historii i kulturo- 
znawstwa. 
 

 

 

 
 

 
 
 

Jeśli   jesteś    zainteresowa- 
ny podjęciem w przyszłości 
studiów na kierunkach: pra- 
wo, politologia lub stosunki 
międzynarodowe, to klasa 
prawnicza jest dla Ciebie. 
Rozwiniesz w niej umiejętno- 
ści posługiwania się dwoma 
językami obcymi, w tym jed- 
nym na poziomie rozszerzo- 
nym, także w zakresie spe- 
cjalistycznego słownictwa 
prawniczego. Otworzy Ci to 
drogę na uczelnie zagranicz- 
ne, a także pozwoli w przy- 
szłości zaistnieć na między- 
narodowych rynkach pracy. 
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KLASA E - PRAWNICZA   
 
 

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: 
matematyka 
historia 
 język angielski  

 
Języki obce: 
język angielski 

 język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 
fachowe słownictwo prawnicze w języku angielskim  
(od II klasy) 

 
Program klasy przewiduje uczestnictwo w: 
• międzynarodowym programie Comenius/Erasmus+, 
• obozach naukowych, 
• dwudniowym wyjeździe edukacyjnym do Warszawy, 
w trakcie którego odwiedzisz Muzeum Powstania Warszaw- 
skiego i Centrum Nauki Kopernik, 
• dniach otwartych uczelni niemieckich i spotkaniach 
z przedstawicielami uczelni europejskich, 

• wykładach i konferencjach naukowych organizowanych 
na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej, 

• projektach interdyscyplinarnych i przedmiotowych 
z obszarów: zastosowania matematyki, historii i kulturo- 
znawstwa. 

 

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

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

czwarty przedmiot:  historia 



 

 
 

 
Jeżeli przedmioty ścisłe nigdy 
nie sprawiały Ci problemu i 
chciałbyś kontynuować ich 
naukę w liceum, wybierz klasę 
architektoniczną. Rozwiniesz w 
niej matematyczne zdolności i 
umiejętności fizyczne oraz 
nauczysz się logicznego 
myślenia. Zajęcia z rysunku, 
warsztatów architektonicznych, 
a także informatyki z 
elementami projektowania 
pozwolą, że będziesz mógł 
wybrać studia na wszystkich 
kierunkach np. Politechniki 
Wrocławskiej i zostać 
inżynierem, architektem, 
matematykiem, fizykiem, czy 
informatykiem. Możesz także z 
powodzeniem kontynuować 
naukę na Uniwersytecie 
Wrocławskim lub Uniwersytecie 
Ekonomicznym. 
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KLASA F - ARCHITEKTONICZNA 
 
 
 
 

Przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym: 

 matematyka 

fizyka 
język angielski 

 
Języki obce: 
język angielski kontynuacja nauki 

język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 
rysunek architektoniczny 

 
Program klasy przewiduje uczestnictwo w: 

 

 wykładach prowadzonych przez pracowników 
naukowych wrocławskich uczelni; 

 laboratoriach prowadzonych przez 
pracowników naukowych wrocławskich 
uczelni; 

 warsztatach z rysunku technicznego; 

 warsztatach  astronomicznych; 

 projektach  interdyscyplinarnych; 

 obozach naukowych; 

 wycieczkach edukacyjnych np.  

do Centrum Nauki Kopernik 

 
 

 
Jeżeli przedmioty ścisłe nigdy 
nie sprawiały Ci problemu i 
chciałbyś kontynuować ich 
naukę w liceum, wybierz klasę 
architektoniczną. Rozwiniesz w 
niej matematyczne zdolności i 
umiejętności fizyczne oraz 
nauczysz się logicznego 
myślenia. Zajęcia z rysunku, 
warsztatów architektonicznych, 
a także informatyki z 
elementami projektowania 
pozwolą, że będziesz mógł 
wybrać studia na wszystkich 
kierunkach np. Politechniki 
Wrocławskiej i zostać 
inżynierem, architektem, 
matematykiem, fizykiem, czy 
informatykiem. Możesz także z 
powodzeniem kontynuować 
naukę na Uniwersytecie 
Wrocławskim lub Uniwersytecie 
Ekonomicznym. 
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KLASA F - ARCHITEKTONICZNA 
 
 
 
 

Przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym:  

matematyka 

fizyka 
język angielski 

 
Języki obce: 
język angielski kontynuacja nauki 

język niemiecki 

 
Przedmiot dodatkowy: 
rysunek architektoniczny 

 
Program klasy przewiduje uczestnictwo w: 

 

 wykładach prowadzonych przez pracowników 
naukowych wrocławskich uczelni; 

 laboratoriach prowadzonych przez pracowników 
naukowych wrocławskich uczelni; 

 warsztatach z rysunku technicznego; 

 warsztatach  astronomicznych; 

 projektach  interdyscyplinarnych; 

 obozach naukowych; 

 wycieczkach edukacyjnych np.  
do Centrum Nauki Kopernik 

Postępowanie kwalifikacyjne: 

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

czwarty przedmiot: fizyka 

Postępowanie kwalifikacyjne 

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

czwarty przedmio:t fizyka 



 

 
 

 
 

Jeśli interesuje Cię: poznawa- 
nie nowych kultur, procesy spo- 
łeczne i wydarzenia polityczne 
w zjednoczonej Europie, ta kla- 
sa jest dla Ciebie. Zdobędziesz 
umiejętności     posługiwania 
się dwoma językami  obcymi, 
w tym językiem angielskim na 
poziomie rozszerzonym, co po- 
zwoli Ci myśleć o studiach za- 
granicznych. Dzięki zdobytym 
wiadomościom możesz dostać 
się na wymarzony kierunek 
np.: politologia, europeistyka, 
geografia, historia, turystyka, 
kulturoznawstwo i inne. 
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KLASA G - EUROPEJSKA   
 

 
 
 

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: 
język angielski 
historia 
geografia 

 
Języki obce: 
język angielski – kontynuacja nauki z gimnazjum 
język rosyjski (I grupa) – od podstaw 
język francuski (II grupa) – od podstaw 

 
Przedmiot dodatkowy: 
edukacja europejska 

 
Program klasy przewiduje uczestnictwo w trzyletnim 
projekcie edukacyjnym  „Poznajemy wybrane regiony 
Europy”: 

• wymiana młodzieżowa z Francją, 
• zwiedzanie stolic europejskich ( Bruksela, Paryż, Berlin, 
Praga), 
• wyjazd edukacyjny na Ukrainę – Szlakiem „Trylogii, 
• wycieczka - szlakiem cystersów na Dolnym Śląsku, 
• Comenius/Erasmus+ (konferencje z młodzieżą 
niemiecką, norweską, czeską, hiszpańską, włoską i 
polską), 
• Wrocław miastem wielu kultur (zwiedzanie Dzielnicy 
Czterech Świątyń). 

 
 

Postępowanie  kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 

matematyka, j.polski, j.angielski 
 czwarty przedmiot:  geografia 

 

 
 
 

 

Jeśli interesuje Cię: poznawa- 
nie nowych kultur, procesy spo- 
łeczne i wydarzenia polityczne 
w zjednoczonej Europie, ta kla- 
sa jest dla Ciebie. Zdobędziesz 
umiejętności     posługiwania 
się dwoma językami  obcymi, 
w tym językiem angielskim na 
poziomie rozszerzonym, co po- 
zwoli Ci myśleć o studiach za- 
granicznych. Dzięki zdobytym 
wiadomościom możesz dostać 
się na wymarzony kierunek 
np.: politologia, europeistyka, 
geografia, historia, turystyka, 
kulturoznawstwo i inne. 
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KLASA G - EUROPEJSKA   
 

 
 
 

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: 
język angielski 
historia 
geografia 

 
Języki obce: 
język angielski – kontynuacja nauki z gimnazjum 
język rosyjski (I grupa) – od podstaw 
język francuski (II grupa) – od podstaw 

 
Przedmiot dodatkowy: 
edukacja europejska 

 
Program klasy przewiduje uczestnictwo w trzyletnim 
projekcie edukacyjnym  „Poznajemy wybrane regiony 
Europy”: 

• wymiana młodzieżowa z Francją, 
• zwiedzanie stolic europejskich ( Bruksela, Paryż, Berlin, 
Praga), 
• wyjazd edukacyjny na Ukrainę – Szlakiem „Trylogii, 
• wycieczka - szlakiem cystersów na Dolnym Śląsku, 
• Comenius/Erasmus+ (konferencje z młodzieżą 
niemiecką, norweską, czeską, hiszpańską, włoską i 
polską), 
• Wrocław miastem wielu kultur (zwiedzanie Dzielnicy 
Czterech Świątyń). 

 

Postępowanie  kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 

matematyka, j.polski, j.angielski 

 czwarty przedmiot:  geografia 



 

 
 

 

Jeżeli  przedmioty  ścisłe   ni- 
gdy nie sprawiały Ci problemu 
i chciałbyś kontynuować ich 
naukę w liceum, wybierz  kla- 
sę  politechniczną.  Rozwiniesz 
w niej matematyczne zdolności 
i umiejętności informatyczne 
oraz nauczysz się logicznego 
myślenia.  Zajęcia  matematyki 
w języku angielskim zaintere- 
sują Cię, jeżeli planujesz studia 
za granicą lub w Polsce na kie- 
runkach z wykładowym języ- 
kiem angielskim. W przyszłości 
będziesz mógł wybrać studia 
na wszystkich kierunkach np. 
Politechniki Wrocławskiej i zo- 
stać inżynierem, architektem, 
matematykiem, fizykiem, czy 
informatykiem.  Możesz   także 
z powodzeniem kontynuować 
naukę na Uniwersytecie Wro- 
cławskim lub Uniwersytecie 
Ekonomicznym. 
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KLASA C - POLITECHNICZNA 
 
 
 

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: 
matematyka 
informatyka 
fizyka 

 
Języki obce: 
język angielski – kontynuacja nauki z gimnazjum 
język rosyjski – od podstaw 

 
Przedmiot dodatkowy: 
matematyka w języku angielskim (od drugiej klasy) 

 
Program klasy przewiduje uczestnictwo w: 
• wykładach oraz laboratoriach prowadzonych przez pra- 
cowników naukowych wrocławskich uczelni; 

• warsztatach  astronomicznych; 
• projektach  interdyscyplinarnych; 
• obozach naukowych; 
• wycieczkach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, planetarium i do Środowiskowego Laborato- 
rium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 
Postępowanie  kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 

matematyka, j.polski, j.angielski 

czwarty przedmiot: fizyka 

 

 
 

 

Jeżeli  przedmioty  ścisłe   ni- 
gdy nie sprawiały Ci problemu 
i chciałbyś kontynuować ich 
naukę w liceum, wybierz  kla- 
sę  politechniczną.  Rozwiniesz 
w niej matematyczne zdolności 
i umiejętności informatyczne 
oraz nauczysz się logicznego 
myślenia.  Zajęcia  matematyki 
w języku angielskim zaintere- 
sują Cię, jeżeli planujesz studia 
za granicą lub w Polsce na kie- 
runkach z wykładowym języ- 
kiem angielskim. W przyszłości 
będziesz mógł wybrać studia 
na wszystkich kierunkach np. 
Politechniki Wrocławskiej i zo- 
stać inżynierem, architektem, 
matematykiem, fizykiem, czy 
informatykiem.  Możesz   także 
z powodzeniem kontynuować 
naukę na Uniwersytecie Wro- 
cławskim lub Uniwersytecie 
Ekonomicznym. 
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KLASA C - POLITECHNICZNA 
 
 
 

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: 
matematyka 
informatyka 
fizyka 

 
Języki obce: 
język angielski – kontynuacja nauki z gimnazjum 
język rosyjski – od podstaw 

 
Przedmiot dodatkowy: 
matematyka w języku angielskim (od drugiej klasy) 

 
Program klasy przewiduje uczestnictwo w: 
• wykładach oraz laboratoriach prowadzonych przez pra-  
cowników naukowych wrocławskich uczelni; 
• warsztatach  astronomicznych; 
• projektach  interdyscyplinarnych; 
• obozach naukowych; 
• wycieczkach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, planetarium i do Środowiskowego Laborato- 
rium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 
Postępowanie  kwalifikacyjne: 
przedmioty punktowane: 

matematyka, j.polski, j.angielski 
czwarty przedmiot: fizyka 


