
Opisy klas
 

 pierwszych



Profile klas:

Ia matematyka, geografia, język angielski

Ib język polski, historia, język angielski

Ic biologia, chemia, język angielski

Id matematyka, język angielski,

fizyka/informatyka

Ie matematyka, WOS, geografia/historia



Ia
matematyka 

geografia 

język angielski

przedmioty rozszerzone

język angielski

pierwszy język obcy

język francuski lub język
niemiecki

drugi język obcy

język polski, matematyka, język
angielski oraz geografia

przedmioty punktowane
w rekrutacji



Dodatkowe
zajęcia

Uniwersytet

Warszawski

warsztaty i wykłady na
Wydziale Matematyki,
Informatyki i
Mechaniki

Uniwersytet

Warszawski

Iwspółpraca z
Instytutem
Anglistyki

Uniwersytet

Warszawski

spotkania i wykłady
na Wydziale
Geografii i Studiów
Regionalnych

SGGW

udział w Akademii
Przedsiębiorczości



archeologia, architektura, architektura krajobrazu,

bankowość, finanse, budownictwo, ekonomia, etnografia,

etnologia, europeistyka, geodezja i kartografia, geografia,

geologia, górnictwo, handel, hutnictwo, inżynieria

środowiska, logistyka, matematyka, nauki społeczne,

nawigacja, oceanologia, ochrona środowiska, politologia,

prawo, rachunkowość, stosunki międzynarodowe,

turystyka i rekreacja, zarządzanie i administracja

Kierunki
studiów



Ib
język polski
historia
język angielski

przedmioty rozszerzone

język francuski lub język
niemiecki

drugi język obcy

język angielski

pierwszy język obcy

język polski, matematyka, język
angielski oraz historia

przedmioty punktowane
w rekrutacji



Dodatkowe
zajęcia

Lekcje i warsztaty
w kinie.

Zajęcia w muzeum,

teatrze oraz galerii 

Udział w
warszawskiej

Lidze
Debatanckiej



Kierunki
studiów

prawo, administracja, politologia, socjologia, filozofia,

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska,

filmoznawstwo, teatrologia, historia, archeologia,

pedagogika, psychologia



Ic
biologia
chemia
język angielski

przedmioty rozszerzone

język angielski

pierwszy język obcy

język francuski lub język
niemiecki

drugi język obcy

język polski, matematyka, język
angielski oraz biologia lub
chemia

przedmioty punktowane
w rekrutacji



Dodatkowe
zajęcia

Instytut Biologii

Doswiadczalnej

im. M. Nenckiego

wykłady dla uczniów

Uniwersytet

Warszawski

współpraca z
Instytutem
Anglistyki

Centrum

Chemii w Małej

Skale

laboratoria



Kierunki
studiów

kierunki medyczne, analityka
medyczna, farmacja, rehabilitacja,

AWF, ratownictwo medyczne,
dietetyka , weterynaria , ochrona

środowiska , biotechnologia,
biochemia, inżynieria środowiska,

biologia, chemia , technologia
żywności i żywienia, 



Id
matematyka
język angielski
fizyka/informatyka

przedmioty rozszerzone

język francuski lub język
niemiecki

drugi język obcy

język angielski

pierwszy język obcy

język polski, matematyka, język
angielski oraz fizyka lub
informatyka

przedmioty punktowane
w rekrutacji



Dodatkowe
zajęcia

Warsztaty z fizyki i robotyki

CEN

Uniwersytet

Warszawski

współpraca z
wydziałem Fizyki i
Matematyki

Udział w

projekcie

"Matematyka dla

ciekawych

świata"



Kierunki
studiów

matematyka, fizyka, informatyka,
astronomia, automatyka i

robotyka, elektronika,
budownictwo, mechatronika,
ekonomia, marketing, grafika

komputerowa, energetyka,
lotnictwo



Ie
matymatyka
wos
geografia/historia

przedmioty rozszerzone

język hiszpański lub język
niemiecki

drugi język obcy

język angielski

pierwszy język obcy

język polski, matematyka, język
angielski oraz geografia/historia

przedmioty punktowane
w rekrutacji



Dodatkowe
zajęcia

Uniwersytet

Warszawski

wykłady na Wydziale
Geografii i Studiów
Regionalnych

Uniwersytet

Warszawski

współpraca z
Instytutem
Anglistyki

Uniwersytet

Warszawski

wykłady na
Wydziale
Matematyki

Urząd

Statystyczny

lekcje dla uczniów

SGGW

udział w programie
Akademia
Przedsiębiorczości



Kierunki
studiów

ekonomia, bankowość, finanse, rachunkowość, prawo, zarządzanie,
administracja, komunikacja społeczna, politologia, europeistyka,

stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, medioznawstwo,
socjologia, psychologia, filologia polska, lingwistyka stosowana,
architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, geografia,
geodezja, kartografia, geoinformatyka, filologia polska, filozofia,

kulturoznawstwo, matematyka oraz Międzywydziałowe Indywidualne
Studia Matematyczno-Przyrodnicze; 

jak również kierunki inżynieryjne np.: logistyka, inżynieria
zarządzania, informatyka w biznesie, mechanika i budowa maszyn


