Kolejne przedmioty rozszerzone:

Twoja ścieżka edukacyjna
od klasy pierwszej

Twoja ścieżka
edukacyjna
od klasy drugiej

Wybierz typ klasy z poniższych tabel:
(po lewej wpisz cyfrę )
1- przy typie klasy pierwszego wyboru,
2- przy typie klasy drugiego wyboru.

Chemia

270

Fizyka

270

Geografia

270

Informatyka

210

Biologia

270

Fizyka

270

Geografia

270

Biologia

270

Chemia

270

Geografia

270

Informatyka

210

Biologia

270

Informatyka

210

Wos

210

Historia

270

Geografia

270

Wos

210

Klasa politechniczna
Matematyka
(p. rozszerzony)

210

J. angielski–p. rozszerzony
intermediate
180

Drugi język obcy
na poziomie
podstawowym:

Wybierasz obowiązkowo
jeden przedmiot rozszerzony
z poniższej tabeli:

Wybierasz obowiązkowo jeden
przedmiot uzupełniający:
Historia i
Społeczeństwo

120

Historia i
Społeczeństwo

120

Historia i
Społeczeństwo

120

Historia i
Społeczeństwo

120

upper-intermediate 180

Klasa nauk społecznych
J. polski
270
(p. rozszerzony)
J. angielski–p. rozszerzony
intermediate

180

upper-intermediate 180

Klasa biomedyczna

Biologia

J. niemiecki
gr.

początkująca
gr.
kontynuująca
J. francuski
gr.
początkująca
gr.
kontynuująca
J. rosyjski

Chemia

270

Fizyka

270

Geografia

270

Historia

270

J. angielski

(p. rozszerzony)
intermediate
180
upper-intermediate 180

Ilość godzin

gr.

początkująca
gr.
kontynuująca

270

Razem
Minimum

870

Uwaga:
1. Swoich wyborów dokonuj zgodnie z dołączoną instrukcją,
zaznaczając znakiem x wybrane grupy językowe i inne
przedmioty.
2. Przy wyborze grupy j. angielskiego pamiętaj że:
- intermediate to poziom średniozaawansowany,
- upper- intermediate to poziom wyższy średniozaawansowany.

3.

4.

Jeśli wybierasz drugi język obcy taki sam, jak w
gimnazjum, uczyć się go będziesz w grupie kontynuującej.
Jeśli natomiast wybierasz inny język niż w poprzedniej
szkole, dołączysz do grupy początkującej.
Przedmioty, które wybierzesz jako dodatkowe (rozszerzone
i uzupełniające) oraz drugi język obcy będą prowadzone
w grupach międzyoddziałowych liczących co najmniej 10 osób.

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
*Wybór matematyki w zastosowaniach wyklucza biologię eksperymentalną i chemię w zadaniach,

Zajęcia

artystyczne

30

Zajęcia
artystyczne

30

Przyroda

120

wybór podstaw dziennikarstwa wyklucza zajęcia teatralne.

Język angielski konwersacyjny

60

Chemia w zadaniach R

60

Podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej

60

Matematyka w zastosowaniach R*

60

Zajęcia teatralne

60

Informatyka w zastosowaniach (robotyka)

60

Biologia eksperymentalna R

60

Warsztat i techniki rysunku

60

Ratownictwo w pożarnictwie

30

R - tylko dla osób chodzących na dane rozszerzenie
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