
PROPONOWANE ODDZIAŁY 
 
 
KLASA 1A 
Nazwa MEDYCZNO-BIOLOGICZNA 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym (w cyklu trzyletnim) 

biologia  - 11h 
chemia – 11h 
matematyka – 16h 

Liczebność klasy 29 osób 
Języki obce realizowane w klasie język angielski 

język francuski lub język niemiecki (do wyboru) 
Przedmioty brane pod uwagę w 
rekrutacji  

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

Dodatkowe atrakcje   programy autorskie z : biologii, chemii. 
zajęcia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 
KLASA 1B 
Nazwa AUTORSKA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 

DWUJĘZYCZNA 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym (w cyklu trzyletnim) 

matematyka – 19h oraz dodatkowe zajęcia w systemie 
międzyoddziałowym (olimpijskie, konkursowe) 
fizyka – 17h w tym międzyoddziałowe 
informatyka  - 14h w tym międzyoddziałowe 
język angielski – 18h 

Liczebność klasy 18 osób 
Języki obce realizowane w klasie język angielski 

język francuski lub język niemiecki (do wyboru) 
Przedmioty brane pod uwagę w 
rekrutacji  

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

Dodatkowe atrakcje   programy autorskie z matematyki, fizyki, informatyki 
możliwe zajęcia na Politechnice Gdańskiej zakończone 
egzaminami zaliczającymi matematykę na PG 
obozy naukowe matematyczne, fizyczne, informatyczne 
indywidualny tok nauki 

Ważne informacje egzamin wstępny z matematyki  
(5 czerwca 2018 r. godz. 10.00) 
egzamin kompetencji z języka angielskiego 
(5 czerwca 2018 r. godz. 12.30) 

 
 
 
 
 
 
 
 



KLASY 1C i 1D 
Nazwa INNOWACYJNE DWUJĘZYCZNE KLASY 

INTERDYSCYPLINARNE 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym (w cyklu trzyletnim) 

język angielski – 18h 
możliwość wyboru dwóch przedmiotów realizowanych 
w zakresie rozszerzonym (2 6h) spośród:  matematyki, 
biologii, historii, geografii, języka polskiego, fizyki, 
informatyki, wiedzy o społeczeństwie - możliwe połączenia 
przedmiotów pod tabelami klas* 

Liczebność klasy 2 x 29 osób 
Języki obce realizowane w klasie język angielski 

język francuski lub język niemiecki (do wyboru) 
Przedmioty brane pod uwagę w 
rekrutacji  

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia albo biologia albo geografia 

Dodatkowe atrakcje   języki obce w systemie międzyoddziałowym na czterech 
poziomach 
zajęcia teatralne dla osób, które wybiorą rozszerzenie z  
języka polskiego 

Ważne informacje egzamin kompetencji z języka angielskiego  
(5 czerwca 2018 r. godz. 12.30) 

 
 
 
KLASA 1E 
Nazwa POLITECHNICZNA DWUJĘZYCZNA 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym ( w cyklu trzyletnim) 

matematyka – 23h 
fizyka – 14h albo informatyka -14h (do wyboru od klasy 
drugiej) 
język angielski – 18h 

Liczebność klasy 29 osób 
Języki obce realizowane w klasie język angielski 

język francuski lub język niemiecki (do wyboru) 
Przedmioty brane pod uwagę w 
rekrutacji  

język polski 
matematyka 
język angielski 
fizyka 

Dodatkowe atrakcje   zajęcia z fizyki doświadczalnej 
Ważne informacje egzamin kompetencji z języka angielskiego  

(5 czerwca 2018r. godz. 12.30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLASA 1F 
Nazwa EUROPEJSKA DWUJĘZYCZNA 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym ( w cyklu trzyletnim) 

matematyka – 23h 
geografia – 14h  
język angielski – 18h 

Liczebność klasy 29 osób 
Języki obce realizowane w klasie język angielski 

język francuski lub język niemiecki (do wyboru) 
Przedmioty brane pod uwagę w 
rekrutacji  

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

Dodatkowe atrakcje   programy autorskie: matematyka w geografii, business 
english 

Ważne informacje egzamin kompetencji z języka angielskiego  
(5 czerwca 2018r. godz. 12.30) 

 
 
* Możliwość wybrania dwóch przedmiotów przy spełnieniu wymogu minimalnej (14 osób) ilości osób w grupie spośród:  

języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, informatyki, fizyki.  
 
Możliwe kombinacje przedmiotów:  
matematyka i język polski albo geografia albo biologia albo historia albo fizyka albo informatyka 
język polski i historia albo wiedza o społeczeństwie albo biologia albo fizyka albo informatyka 
geografia i historia albo wiedza o społeczeństwie albo biologia albo fizyka albo informatyka 
historia i wiedza o społeczeństwie albo fizyka albo informatyka 
biologia i wiedza o społeczeństwie albo fizyka albo informatyka 
wiedza o społeczeństwie i fizyka albo informatyka 

 


