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Drogi Kandydacie! Droga Kandydatko! 

Wychodząc naprzeciw wymogom współczesnego rynku pracy oraz mając na uwadze 

Twój wszechstronny rozwój, przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie naszych atutów, a także 

ciekawą ofertę edukacyjną! 

 

 



PROFIL  BIOLOGICZNO- CHEMICZNY (1BC) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia i chemia. 

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych: 

języka angielskiego oraz drugiego języka obcego wybieranego spośród 

języka niemieckiego i  języka francuskiego. 

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika nauczana 

w klasie II i III. 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny 

z: języka polskiego, matematyki, biologii i chemii. 

Kierunek biologiczno-chemiczny jest najlepszym wyborem dla uczniów o zainteresowaniach 

przyrodniczych, chcących poznać i zrozumieć reguły, według których funkcjonuje otaczający nas świat. 

Lekcje biologii i chemii prowadzone są w szkolnych pracowniach – często mają charakter praktyczny. 

Uczniowie tego kierunku z sukcesami uczestniczą w ogólnopolskich, a także 

międzynarodowych  olimpiadach przedmiotowych. 

Absolwenci zazwyczaj studiują na kierunkach medycznych (wydział lekarski, stomatologiczny, 

pielęgniarski, farmaceutyczny), rehabilitację,  fizykoterapię, ratownictwo medyczne, biologię, chemię, 

biotechnologię czy ochronę środowiska. Profil ten umożliwia również podjęcie studiów z zakresu nauk 

rolniczych, w tym leśnictwa. 

 

PROFIL PSYCHOLOGICZNY Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM POLSKIM I BIOLOGIĄ (1PB) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia i język polski. 

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych: języka 

angielskiego oraz języka niemieckiego. 

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika nauczana 

w klasie II i III. 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka 

polskiego, matematyki, biologii i języka obcego nowożytnego. 

Kierunek psychologiczny jest najlepszym wyborem dla uczniów 

o zainteresowaniach ogólnych, chcących poznać na lekcjach biologii jak  funkcjonuje człowiek jako 

jednostka biologiczna, zrozumieć jego zachowania oraz dzięki rozszerzonemu językowi polskiemu 

przygotować się do studiowania nauk społecznych. 

Absolwenci mogą po ukończeniu szkoły studiować: psychologię,  pedagogikę, socjologię, a także 

kierunki humanistyczne: filologię polską, bibliotekoznawstwo, filozofię. Uczniowie sprawni ruchowo mogą 

również podjąć dalszą naukę w Akademiach Wychowania Fizycznego. 

 

 

 

 

 



PROFIL  MATEMATYCZNO – FIZYCZNY (1MF) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to matematyka i fizyka. 

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych: 

języka angielskiego oraz drugiego języka obcego wybieranego 

spośród języka niemieckiego i języka francuskiego. 

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika 

nauczana w klasie II i III. 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny 

z: języka polskiego, matematyki, fizyki i języka obcego 

nowożytnego. 

Profil gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym z matematyki, fizyki, a co za tym idzie do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach ścisłych 

i technicznych, w szczególności tych najbardziej renomowanych: matematyka, fizyka, informatyka, 

automatyka, robotyka, architektura, budownictwo, inżynieria, geodezja i wielu innych. 

Absolwenci tej klasy najchętniej wybierają: AGH, Politechnikę Warszawską, Krakowską, Wrocławską 

i Rzeszowską oraz kierunki ścisłe na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim. 

Z tego kierunku rekrutują się  laureaci i uczestnicy Olimpiad: Matematycznej, Fizycznej, Lingwistyki 

Matematycznej i Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” oraz wielu konkursów 

matematycznych: Podkarpackiego Konkursu Matematycznego, Jasielskiego Konkursu Matematycznego 

im. H. Steinhausa, Konkursu Matematycznego im. J. Marszała. 

 

PROFIL  MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNY (1MG) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to matematyka i geografia. 

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i drugiego języka 

wybieranego spośród języka niemieckiego i języka francuskiego. 

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika nauczana 

w klasie II i III. 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka 

polskiego, matematyki, geografii i języka obcego nowożytnego. 

Profil gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki i geografii, a co za tym idzie do podjęcia studiów na 

wszystkich kierunkach ekonomicznych i pokrewnych (ekonomia, finanse i rachunkowość, ekonometria), 

a także ścisłych. 

Absolwenci tej klasy najchętniej wybierają Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie i Wrocławiu, AGH oraz kierunki ścisłe na innych uczelniach. 

Uczniowie tego kierunku często biorą udział w  Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej 

i Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” oraz w wielu konkursach matematycznych: 

Podkarpackim Konkursie Matematycznym, Jasielskim Konkursie Matematycznym im. H. Steinhausa, 

Konkursie Matematycznym im. J. Marszała. 



PROFIL HUMANISTYCZNY Z ROZSZERZONYM ANGIELSKIM (1HA) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonymto język polski, wiedza o społeczeństwie i język angielski. 

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego. 

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika nauczana 

w klasie II i III. 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka 

polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego 

nowożytnego. 

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia na kierunkach: 

filologia polska, angielska, inne filologie, amerykanistyka, lingwistyka stosowana,  a także dziennikarstwo, 

administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo 

publiczne 

Jest to klasa dla miłośników języków obcych oraz nauk społecznych. Uczniowie mogą brać udział 

w olimpiadach – m.in.  Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, 

olimpiadach językowych i wielu konkursach organizowanych dla humanistów i językowców. 

 

PROFIL HUMANISTYCZNY Z ROZSZERZONĄ HISTORIĄ  (1HH) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. 

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego 

i niemieckiego. 

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika 

nauczana w klasie II i III. 

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia na 

kierunkach: administracja, archeologia, bezpieczeństwo publiczne, 

bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

europeistyka, filologia polska, filozofia, historia, kognitywistyka, kulturoznawstwo, logopedia, pedagogika, 

politologia, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe. 

Jest to klasa dla typowych humanistów, pragnących rozwijać swoje zdolności i zainteresowania 

literackie, dziennikarskie i społeczne. 

Uczniowie tej klasy mogą uczestniczyć w Olimpiadach: Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, 

Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i wielu konkursach organizowanych 

dla humanistów. 


