
PROFILE KLAS 2022/2023 
 

 

 

PROFIL KLASY 

PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE              

I WIODĄCE 

(liczba godzin                       

w klasie I / II / III / IV) 

 

 

JĘZYKI OBCE 

PRZEDMIOTY BRANE 

POD UWAGĘ          

PRZY PRZELICZANIU 

OCEN                             

ZE ŚWIADECTWA          

NA PUNKTY 

 

 

I A – 

POLITECHNICZNA                        

matematyka (5/7/4/5)* 

fizyka (3/2/3/2)* 

informatyka z elementami 

robotyki (1/2/2)* 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

 p. uzup. 1 (-/-/2/2)* 

 p. uzup. 2 (-/-/2/1)* 

język angielski 

(3/3/3/3) 

język niemiecki 

(2/2/2/2) 

język polski 

matematyka 

fizyka 

język obcy nowożytny 

 

I B – 

HUMANISTYCZNA           

Z EDUKACJĄ 

FILMOWĄ 

język polski (6/7/6/6)* 

historia (4/4/4/2)* 

edukacja filmowa (1/1/1) 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

 p. uzup. 1 (-/-/2/2)* 

 p. uzup. 2 (-/-/1/1)* 

język angielski 

(3/3/3/3) 

język hiszpański 

(2/2/2/2) 

język polski 

matematyka 

historia 

wiedza o społeczeństwie 

 
I C –                     

MEDIALNA 

język polski (6/6/6/6)* 

wiedza o społeczeństwie 

(2/3/2/1)* 

edukacja medialna (1/1/-/-) 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

p. uzup. 1 (-/-/2/2)* 

p. uzup. 2 (-/-/1/1)* 

język angielski 

(3/3/3/3) 

język niemiecki 

(2/2/2/2) 

język polski 

matematyka 

wiedza o społeczeństwie 

język obcy nowożytny 

I D – 

GEOGRAFICZNO-

MATEMATYCZNA       

Z TURYSTYKĄ 

REGIONALNĄ 

matematyka (4/6/5/5)*  

geografia (3/3/2/2)* 

język angielski (4/5/5/4)* 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

p. uzup. 1 (-/-/2/2)* 

język angielski 

(4/5/5/4)* 

język niemiecki          

lub języka hiszpański 

(2/2/2/2) ** 

język polski 

matematyka 

geografia 

język  angielski 

I E –  

EUROPEJSKA 

geografia (2/3/3/2)* 

wiedza o społeczeństwie 

(2/2/2/2)* 

język angielski (4/5/5/4)* 

edukacja europejska (1/1/-/-) 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

język angielski 

(4/5/5/4)* 

język francuski                   

lub język hiszpański 

(2/2/2/2)** 

 

język polski 

matematyka 

geografia 

język angielski 



p. uzup. 1 (-/-/1/1)* 

I F –          

BIOLOGICZNO-

CHEMICZNA                  

Z ZAJĘCIAMI 

LABORATORYJNYMI  

biologia (3/4/2/2)* 

chemia (3/5/4/1)* 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

 p. uzup. 1 (-/-/2/2)* 

 p. uzup. 2 (-/-/1/1)* 

język angielski 

(3/3/3/3) 

język niemiecki          

lub język hiszpański 

(2/2/2/2) ** 

język polski 

matematyka 

biologia 

chemia 

 

 
0 H –                

ODDZIAŁ WSTĘPNY 

DWUJĘZYCZNY           

Z JĘZYKIEM 

HISZPAŃSKIM 

historia (4/4/3/2) 

geografia (3/4/2/2) 

 

język angielski               

(-/2/2/2/2) 

język hiszpański ELE         

(18/3/3/3/3) 

literatura i język 

hiszpański (-/3/3/2/2) 

historia Hiszpanii        

(-/-/1/3/2) 

geografia Hiszpanii     

(-/-/-/2/2) 

język polski 

matematyka 

historia 

język obcy nowożytny 

 

* Proponowane liczby godzin w tygodniu mogą ulec zmianie po analizie indywidualnych potrzeb 

uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły. 

 ** Ze względów organizacyjnych tworzy się jedną grupę języka hiszpańskiego i jedną grupę języka 

niemieckiego. Pierwszeństwo w przydziale do grupy językowej wskazanej w pisemnej deklaracji 

kandydata mają kandydaci przyjęci do szkoły na etapie rekrutacji głównej. O przydziale do grupy 

językowej decyduje pisemna deklaracja kandydata i ranking punktów rekrutacyjnych. Szkoła 

zastrzega sobie jednak prawo przydzielenia innego języka obcego niż wybrany przez kandydata. 

Ostateczna decyzja o przydziale drugiego języka należy do Komisji Rekrutacyjnej i uwzględnia 

możliwości organizacyjne szkoły. 


