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Oddział/ 
liczba uczniów 

Przedmioty 
rozszerzone  
 

języki obce  
 
 

Przedmioty liczone do  
 pkt rekrutacyjnych 

   Opis klas 

IA1 
 
16 
oddział 
sportowy  

biologia   
geografia 
j.angielski 

ANG  
NIEM  

  j. polski 
  j. obcy (ocena wyższa)* 
 matematyka 
 biologia 

      Oddział  sportowy – dyscyplina:  Wioślarstwo   
Klasa, która oprócz kształcenia ogólnego i realizacji                    
w zakresie rozszerzonym programu biologii, 
geografii i angielskiego będzie realizowała zajęcia 
sportowe w zakresie dodatkowych 7 godzin zajęć 
sportowych   z wioślarstwa. 
Przygotowuje  zainteresowanych w przyszłości 
studiami na AWF lub innymi o charakterze 
przyrodniczym np. studiami związanymi z ochroną 
środowiska, zarządzaniem przestrzennym, ekologią, 
biotechnologią ale także rehabilitacją czy 
bezpieczeństwem narodowym. Kierunki takie 
oferują wszystkie wyższe uczelnie. 
 

IA2 
 
16 
oddział ogólny 

biologia   
geografia 
j.angielski 

ANG  
NIEM  

 j. polski 
 j. obcy (ocena wyższa)* 
 matematyka 
biologia 

Klasa o charakterze przyrodniczym -przygotowuje  
zainteresowanych w przyszłości studiami na AWF 
lub innymi o charakterze przyrodniczym np. 
studiami związanymi z ochroną środowiska, 
zarządzaniem przestrzennym, ekologią, 
biotechnologią ale także rehabilitacją czy 
bezpieczeństwem narodowym. Kierunki takie 
oferują wszystkie wyższe uczelnie. 
 

IB 
32 

j.angielski 
j.polski  
historia  
 

ANG  
NIEM 

 j. polski 
 j. obcy (ocena wyższa)* 
 matematyka 
 historia 

Przygotowuje do bardzo szerokiego spektrum 
studiów humanistycznych na różnych  kierunkach  
uniwersyteckich: np. filologia polska, historia, 
dziennikarstwo, prawo, stosunki międzynarodowe, 
socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia 
oraz lingwistyczne np. anglistyka etc. 
 

IC 
32 

biologia  
chemia  
matematyka 

ANG  
NIEM  

 j. polski 
 j. obcy (ocena wyższa)* 
 matematyka 
 biologia 

To klasa biologiczno - chemiczna, dla 
zainteresowanych                    w przyszłości studiami 
na AWF, Uniwersytecie Medycznym  czy 
Przyrodniczym. Daje bardzo szerokie możliwości 
dalszej edukacji na różnych kierunkach 
uniwersyteckich i politechnicznych. 

 

ID 
32  

j.angielski 
matematyka   
fizyka   

ANG  
NIEM 

 j. polski 
 j. obcy (ocena wyższa)* 
 matematyka 
 fizyka 

Przeznaczona dla kandydatów zainteresowanymi 
naukami ścisłymi, technicznymi. Przygotowuje do 
studiów politechnicznych ale również 
matematycznych i ekonomicznych. 

 

IE 
32 

matematyka   
fizyka  
informatyka   

ANG   
NIEM  

 j. polski 
 j. obcy (ocena wyższa)* 
 matematyka 
 fizyka 

Zapewnia bardzo dobre przygotowanie do dalszej 
edukacji na Uniwersytecie, Politechnice czy 
Uniwersytecie Ekonomicznym. 
To klasa dla osób zainteresowanych naukami 
ścisłymi, ale daje różne możliwości dalszej edukacji 
z uwagi na rozszerzenie  informatyki -  wyposaża w 
umiejętności potrzebne w wielu dyscyplinach 
politechnicznych szerokiego zakresu. 

 



IF 
32 

j.polski 
j.angielski 
wos 

ANG  
NIEM  

j.polski 
j.obcy (ocena wyższa) * 
matematyka 
historia  

Klasa kształci przyszłych adeptów studiów 

humanistycznych i społecznych: filologii polskiej, 

psychologii, socjologii, komunikacji społecznej, 

wizerunkowej czy medialnej oraz  publikowania 

cyfrowego. Przygotowuje także do pracy w 

administracji publicznej i służbach społecznych.  

Pozwala na wybór różnych kierunków studiów 

społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim jak np. 

nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, służba 

socjalna czy pedagogika a także popularne ostatnio 

studia międzyobszarowe, zarządzanie projektami 

społecznymi i bezpieczeństwem oraz wiele innych.  

Realizuje na poziomie rozszerzonym edukację 3 

przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o 

społeczeństwie i  j.angielskiego.  

 

IG 
32 

matematyka 
geografia 
j.angielski 

ANG  
NIEM  

j. polski 
j. obcy (ocena wyższa) * 
matematyka 
geografia 

Klasa,   realizuje w zakresie rozszerzonym program 
matematyki, geografii i języka angielskiego.  
Ma charakter ekonomiczny, przygotowuje do 
dalszego kształcenia na kierunkach    ścisłych i 
ekonomicznych ale pozwala też na wybór 
kształcenia na różnych kierunkach politechnicznych 
i uniwersyteckich oraz na Uniwersytecie 
Przyrodniczym. Uniwersalizm dalszej edukacji 
zapewnia nauka matematyki na poziomie 
rozszerzonym – co gwarantuje możliwość wyboru 
studiów ścisłych i matematycznych oraz geografia i 
j. angielski, pozwalające na wybór wielu kierunków 
przyrodniczych i społecznych na różnych uczelniach. 
 

 
*j.obcy – ocena wyższa spośród obowiązkowych języków obcych ze  świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej 

 


