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IM. A. OSIECKIEJ WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Klasa

Profil

Przedmioty realizowane
w kl. 2 i 3 w zakresie rozszerzonym

1A

KLASA Z ROZSZERZONYM
JĘZYKIEM ANGIELSKIM I
 język angielski
ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESU  historia
Innowacja pedagogiczna (znacznie  jeden przedmiot wybrany przez ucznia
więcej godzin j. angielskiego w
po zakończeniu nauki w klasie 1
tygodniu niż w przypadku
i realizowany w klasie 2 i 3
standardowego rozszerzenia)

1B

KLASA JĘZYKOWO język niemiecki
GEOGRAFICZNA
 geografia
Innowacja pedagogiczna (znacznie
 jeden przedmiot wybrany przez ucznia
więcej godzin j. niemieckiego
po zakończeniu nauki w klasie 1
w tygodniu niż w przypadku
i realizowany w klasie 2 i 3
standardowego rozszerzenia)

1C

1D

1E

1F

Przedmiot
uzupełniający
w klasie 2

Przyroda

Przedmioty, z których oceny
brane są pod uwagę
przy rekrutacji

 język polski
 język obcy
obowiązkowy
 matematyka
 historia

 język polski
 język obcy
Historia i
obowiązkowy
Społeczeństwo
 matematyka
 geografia

KLASA MATEMATYCZNOFIZYCZNO- INFORMATYCZNA
Innowacja pedagogiczna
(o 3 godziny więcej matematyki,
fizyki i informatyki w cyklu
nauczania niż w przypadku
standardowego rozszerzenia)

 matematyka - rozszerzony program
nauczania matematyki z uwzględnieniem
podstaw matematyki finansowej oraz mniej
 język polski
znanych twierdzeń geometrii i teorii liczb
 język obcy
 fizyka- rozszerzony program nauczania
Historia i
obowiązkowy
fizyki i astronomii z uwzględnieniem roli
Społeczeństwo
 matematyka
eksperymentu fizycznego
 fizyka
 informatyka- rozszerzony program
nauczania informatyki z uwzględnieniem
podstaw matematyki finansowej i grafiki

KLASA BIOLOGICZNOCHEMICZNA

 biologia
 chemia
 jeden przedmiot wybrany przez ucznia
po zakończeniu nauki w klasie 1 i
realizowany w klasie 2 i 3

 język polski
 język obcy
Historia i
obowiązkowy
Społeczeństwo
 matematyka
 biologia

 język polski
 historia
 jeden przedmiot wybrany przez ucznia
po zakończeniu nauki w klasie 1 i
W rekrutacji do tej klasy biorą udział
realizowany w klasie 2 i 3
tylko osoby, które pozytywnie
zaliczyły sprawdzian uzdolnień
kierunkowych.

Przyroda

 język polski
 język obcy
obowiązkowy
 matematyka
 historia

Przyroda

 język polski
 język obcy
obowiązkowy
 matematyka
 historia

KLASA TEATRALNA
Innowacja pedagogiczna –
uczniowie uczęszczają na
dodatkowe przedmioty: warsztaty
teatralne, dykcję i muzykę.

KLASA HUMANISTYCZNA

 język polski
 historia
 WOS

