
Język polski 
01 1 ÓR/ SI[ NA KULlUfq 

J ak  uczymy? 
teatr, kino, sztuka, lekcje muzealne, 

spotkania autorskie, 
konkursy literackie i artystyczne 

ciekawe lekcje z wykorzystaniem TIK 

Czego uczymy? 
krytyczne myś lenie, szukanie, 

tworzenie i przetwarzanie informacji, 
rozumienie tekstu kultury, 

komunikowanie się , 
prezentowanie informacji, 

posługiwanie si ę  wiedzą  językową  i literacką  

Co osiągniesz? 
zdanie egzaminu na poziomie rozszerzonym; 

stoj ą  przez Tobą  otworem: 
filologie, filmoznawstwo, 

kierunki artystyczne, 
kierunki społeczne, 

informatyka spo łeczna, 
zarządzanie informacj ą , 

polityka spo łeczna, 
architektura systemów informatycznych, 

publikowanie cyfrowe - 
ciekawostka: rozszerzenie z j ęzyka polskiego 

jest coraz częściej wymagane 
na kierunkach informatycznych 
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Matematyka 
SPOT[GUT UMIETMOŚCI MATEMATIUNE 

TU 

J ak  uczymy? 
indywidualne podej ście do ucznia i pasja, 

ciekawe lekcje i projekty, 
gry planszowe i karciane, 
noce gier, dzień  liczby Pi, 
maratony maturzystów 

Czego uczymy? 

umiejętność  rozumienia liczb 
i ich roli w świecie, 

myś lenie matematyczne i logika 

Co osiągniesz? 
wysoki wynik na maturze z matematyki, 
możliwość  studiowania 
na kierunkach politechnicznych, 
informatycznych, ekonomicznych, 
a nawet medycznych 

88% 
74% 74% 
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UMNASTYKUJ WYK NA ANGIELSKIM 
Język angielski 

J ak  uczymy? 
wymiany międzynarodowe, 

wycieczki zagraniczne konkursy j ęzykowe, 
reative Writing, filmy obcoj ęzycze 

Czego uczymy? 
kompetencje j ęzykowe: 
gwarancja rozumienia, mówienia, 
pisania  i  czytania w j ęzyku angielskim 

Co osiągniesz? 
zdanie egzaminu na poziomie rozszerzonym, 

moż liwość  studiowania na filologiach, 

faktyczną  znajomość  języka obcego, 

umiej ętność  wymagan ą  na współczesnym rynku pracy, 

uznanie w oczach przysz łych pracodawców, 

moż liwość  przystąpienia do egzaminu 
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Fizyka 
POEM MOC PVICIĄGANIA WYKI 

• 
Chemia 

WEID/W NIWEK / 

Jak uczymy? 
olimpiady i konkursy przedmiotowe, 
tworzenie innowacyjnych projektów, 
zajęcia w nowoczesnym laboratorium 

Czego uczymy? 
rozumienie chemicznej złożoności świata 

- chemia to wszystko co nas otacza, 
kreatywność , innowacyjność , 
krytyczne i logiczne my ś lenie, 

znajomość  wyposażenia laboratorium 
i obs ługi jego urządzeń , 

podstawy produkcji leków i kosmetyków, 
umiejętność  prezentowania projektów 

Co osiągniesz? 

Świat badawczy stoi przed Tob ą  otworem: 
medycyna, farmacja, ratownictwo medyczne, 
pielęgniarstwo, kryminalistyka, biochemia, 
analityka medyczna, biotechnologia, 
Praca w dziedzinach zwi ązanych 
z chemią  jest ciekawa i dobrze p łatna. 

Pft 

olimpiady i koOnkursy przedmiotowe, 
tworzenie innowacyjnych projektów 

Jak uczymy? 

Czego uczymy? 
kreatywność , innowacyjność , 
krytyczne i logiczne my ś lenie, 

umiej ętność  prezentowania projektów 

Co osiągniesz? 
Dowiesz się  jak działa świat... 

astrofizyka, akustyka, optometria, 
lotnictwo i kosmonautyka 

Biologia 
1ANUR/ SI[ WONIE 

Jak uczymy? 
zajęcia w nowoczesnym laboratorium - 

mikroskopy, tablety, sprzę t do wykonywania 
preparatów mikroskopowych 

oraz sekcji np. serca, czy nerki wieprzowej, 
lekcje terenowe, 

wycieczki i warsztaty przyrodnicze 

Czego uczymy? 
znajomość  wyposażenia laboratorium 

i obsługi jego urządzeń , 
pos ługiwanie si ę  technologiami, 

kreatywność  i umieję tność  rozwi ązywania problemów, 
szukanie i przetwarzanie informacji 

Co osiągniesz? 
Przyszłość  w dużym stopniu należy do naukowców 

z dziedzin biologicznych i chemicznych. 
To właśnie dzięki ich badaniom, 

na rynku pojawiać  się  będą  nowe technologie 
i wynalazki, us ługi medyczne, leki, 

czy też  sposoby na pozyskiwanie energii 
Moż liwość  studiowania na: 

kierunkach medycznych oraz farmacji, 
zwi ązanych ze zdrowiem i żywieniem człowieka 

np. dietetyka, technologia żywności, kosmetologia, 
czy fizjoterapia, kierunkach biotechnologicznych 


