
Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2022/2023 

 

1A (34 miejsca) Klasa z rozszerzonym programem matematyki, historii i wiedzy 

o społeczeństwie 

Przedmioty punktowane: 

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie  

Założenia: 

• przygotowanie do podjęcia studiów w Szkole Głównej Handlowej oraz na kierunkach 

społeczno-ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego; 

• przygotowanie uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na takich kierunkach jak: prawo, 

dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, polonistyka, 

kulturoznawstwo czy historia; 

• przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych. 

 

 

1BF (68 miejsc) Klasy z rozszerzonym programem matematyki, biologii i chemii 

Przedmioty punktowane:  

język polski, matematyka, biologia, chemia 

Założenia:  

• przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na uniwersytetach medycznych, wydziałach 

przyrodniczych, biotechnologii i ochrony środowiska UW, SGGW, PW i UKSW; 

• przygotowanie zainteresowanych uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych. 

Po rekrutacji kandydaci zostaną podzieleni na dwie klasy: klasę B i klasę F 

 

 

1C (34 miejsca) Klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki 

W klasie realizowany jest program własny z matematyki, który do typowego rozszerzonego programu 

włącza ciekawe elementy matematyki. Program jest adresowany do uczniów zainteresowanych 

matematyką, planujących zdawać maturę na poziomie rozszerzonym i podjąć studia na takich 

kierunkach, w których matematyka odgrywa istotną rolę. 

Przedmioty punktowane:  

język polski, matematyka, fizyka, chemia 



Założenia:  

• przygotowanie do podjęcia studiów na wydziale matematycznym, fizycznym, informatycznym 

Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnice Warszawskiej; 

• przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach. 

 

 

1D (34 miejsca) Klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i chemii 

Przedmioty punktowane:  

język polski, matematyka, fizyka, chemia 

Założenia:  

• przygotowanie do podjęcia studiów na wydziale matematycznym, fizycznym, chemicznym 

i informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Politechnice Warszawskiej; 

• przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach. 

 

 

1E (34 miejsca) Klasa z rozszerzonym programem matematyki, geografii i języka angielskiego 

Przedmioty punktowane:  

język polski, matematyka, geografia, język angielski 

Założenia:  

• przygotowanie do podjęcia studiów w Szkole Głównej Handlowej oraz na kierunkach 

społeczno-ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej; 

• przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach. 

 

 

Języki obce 

• jęz. angielski obowiązkowo 

• drugi język do wyboru:   

 niemiecki (początkujący, kontynuacja) 

hiszpański (początkujący, kontynuacja) 

francuski (początkujący, kontynuacja, o ile zbierze się grupa co najmniej 15 osób) 

rosyjski (początkujący, o ile zbierze się grupa co najmniej 15 osób) 


