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Przedmioty z 
rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględnione 
w procesie 
rekrutacji 

1. 

język polski 

A 

1 grupa -  język francuski od    
podstaw  /  
język angielski kontynuacja 

język polski 

historia 2 grupa międzyoddziałowa 
dwujęzyczna język francuski 
kontynuacja */ język angielski 
kontynuacja w grupie 1a,1b,1c 

język obcy 

geografia matematyka 

język francuski historia 

2. 

biologia 

B 

1 grupa -  język angielski 
kontynuacja / grupy 
międzyoddziałowe: niemiecki, 
francuski, włoski** 

język polski 

chemia 2 grupa międzyoddziałowa 
dwujęzyczna język francuski 
kontynuacja */ język angielski 
kontynuacja w grupie 1a, 1b, 
1c 

język obcy 

matematyka matematyka 

  
biologia 

3. 

matematyka 

C 

1 grupa - język angielski 
kontynuacja                       • 
grupy międzyoddziałowe: 
niemiecki, francuski, włoski** 

język polski 

fizyka 2 grupa międzyoddziałowa 
dwujęzyczna język francuski 
kontynuacja */ język angielski 
kontynuacja w grupie 1a, b, c 

język obcy 

informatyka matematyka 

  fizyka 

4. 

biologia 

D • język angielski kontynuacja                       
• grupy międzyoddziałowe: 
niemiecki, francuski, włoski** 

język polski 

chemia język obcy 

matematyka matematyka 

  biologia 

5. 

matematyka 

E 

1 grupa: •  język angielski 
kontynuacja • język francuski 
od podstaw 

język polski 

fizyka 

2 grupa:  język francuski od 
podstaw  / język angielski 
kontynuacja z gr. 2 kl. 1a    

język obcy 

język angielski 
albo  język 
francuski 

matematyka 

fizyka 

 

Dla kandydatów, którzy uczyli się języka francuskiego w gimnazjum i pragną kontynuować 
naukę tego języka dwujęzycznie zostanie utworzona grupa międzyoddziałowa 

dwujęzyczna. Kandydaci logują się w systemie elektronicznego naboru do klasy a, b lub c. 
do grupy 2.Kandydatów tych obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych 

określający poziom znajomości języka -  30 maja 2017 roku o godz. 13.30. II język obcy dla 
tej grupy- j. angielski kontynuacja. ** W klasach B, C, D - I język obcy - j. angielski 
(kontynuacja), II  język obcy nauczany w grupach międzyklasowych - j. niemiecki 
(kontynuacja)/j. francuski (od podstaw albo kontynuacja)/ j. włoski (od podstaw). 

Uwaga: Uczeń wybiera drugi jęz. obcy do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie 
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