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ź zdawalność matury 100% (2018/2019)

źprzygotowanie do certyfikatów językowych, 
warsztaty językowe w Instytucie Goethego 
i British Counsil, współpraca z Ambasadą 
Francji, spektakle obcojęzyczne

źwymiany zagraniczne

źprzygotowanie do konkursów i olimpiad

źudział w wydarzeniach artystycznych

ź chór szkolny, zajęcia estradowe, wokalno-
instrumentalne, teatralne, warsztaty z grafiki 
komputerowej, filmowania i montażu, 
programowania, klub czytelniczy

ź zajęcia przygotowujące do matury

ź spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata 
literatury, filmu, sztuki, sportu

źwolontariat, finały WOŚP, akcje charytatywne

źprzyjazna atmosfera



OFERTA 2020/21:

KLASA POLITECHNICZNA

ź Rozszerzone: matematyka, fizyka, 
    informatyka
ź Języki obce: angielski, niemiecki/francuski 
ź Przygotowanie do studiów ścisłych

KLASA HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNA

ź Rozszerzone: język polski, historia, historia sztuki
ź Języki: angielski, rosyjski/francuski
ź Przygotowanie do studiów humanistycznych 
    i artystycznych

fot. designed by freepik



OFERTA 2020/21:

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

ź Rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
ź Języki: angielski, niemiecki/francuski
ź Przygotowanie do studiów przyrodniczych, chemicznych, 
    biotechnologii i ochrony środowiska

  KLASA LINGWISTYCZNA

ź Rozszerzone: język angielski, drugi język obcy, geografia
ź Języki: angielski, hiszpański/francuski
ź Przygotowanie do studiów filologicznych, 

lingwistycznych, humanistycznych, humanistyczno-
społecznych, geograficznych, turystycznych 
oraz do zdobycia certyfikatów językowych

fot. designed by freepik



OFERTA 2020/21:

fot. designed by freepik

KLASA EKONOMICZNA

źRozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
ź Języki: angielski, niemiecki/rosyjski
źPrzygotowanie do studiów geograficznych, społeczno-
    ekonomicznych, matematycznych, językowych

KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

źRozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
ź Języki: angielski, rosyjski/francuski
źPrzygotowanie do studiów humanistycznych, językowych, 
    prawniczych i społecznych

KLASA INFORMATYCZNA

źRozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka
ź Języki: angielski, niemiecki/rosyjski
źZajęcia dodatkowe - programowanie i grafika komputerowa
źPrzygotowanie do studiów matematycznych, 
    fizycznych, informatycznych 



OFERTA 2020/21:

KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rozszerzone: 
ź

ź

ź biologia

Języki: 
ź angielski 
ź niemiecki/francuski

Specjalność:  
ź siatkówka dziewcząt
ź piłka nożna chłopców

O przyjęciu decydują testy sprawnościowe 

wiedza o społeczeństwie
język angielski



CO ROBI MAT-FIZ???

JESTEŚMY SZKOŁĄ DIALOGU 2017, 2018, 2019

EUROWEEK - NAUKA PRZEZ ZABAWĘSPOTKANIA NAUKOWE 

WARSZTATY FILMOWANIA I MONTAŻU

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ THE BRIDGE


