
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

Oferta edukacyjna na lata 2022/2023 – 2025/2026 

 

Planujemy utworzenie następujących klas: 

  Przedmioty rozszerzone Liczba miejsc 

1A 

gr. matematyczna 
Matematyka 

Geografia lub Historia 
36 

gr. humanistyczna 
Język polski 

Geografia lub Historia 

1B biologiczno-chemiczna 
Biologia 

Chemia 
30 

1C 

gr. chemiczno-

matematyczna 

Chemia 

Matematyka 
30 

gr. chemiczno-

biologiczna 

Chemia 

Biologia 

1D 

gr. matematyczna 

tradycyjna 

Matematyka 

Fizyka lub Informatyka 
36 

gr. matematyczna 

olimpijska 

Matematyka 

Fizyka lub Informatyka 

1E językowa 
Języka angielski 

J. niemiecki lub J. hiszpański 
32 

 

W każdej klasie jest możliwość realizowania dodatkowych przedmiotów na 

poziomie rozszerzonym na zasadach fakultetu. 

Języki obce w klasach 1A, 1B, 1C, 1D są realizowane międzyoddziałowo. 

W klasie 1E języki obce są realizowane w obrębie klasy, trzeci język do wyboru 

jest realizowany międzyoddziałowo. 

Uczniowie mają możliwość zdawania matury dwujęzycznej z języka angielskiego  

i innych języków obcych.  

Dodatkowo dla chętnych jest możliwość nauki języka węgierskiego. 

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: z Uniwersytetem Jagiellońskim – 

wydział matematyki i informatyki, z Uniwersytetem Rzeszowskim – wydział 

historii oraz z Politechniką Rzeszowską.  

 

 

Wyniki matur z przedmiotów podstawowych: 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą edukacyjną. 

Przedmiot Liczba zdających 
wynik 

2020/2021 
wynik woj. 

Średni wynik 

kraju 

Język polski 154 65 57 58 

Matematyka 154 85 66 62 

J. angielski 138 94 82 82 

J. francuski 5 91 - 83 

J. niemiecki 9 89 70 67 



Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie 

Oferta edukacyjna na lata 2022/2023 – 2025/2026 

Klasa 1A – grupa matematyczna 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Matematyka 

2. Geografia lub historia 

3. Język angielski dla chętnych 

Przedmioty punktowane w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Geografia lub Historia 

Fakultet 1 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru od klasy 1) 

 Biologia 

 Informatyka  

 Język polski 

 WOS 

Fakultet 2 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru w klasie 3) 

 Ekonomia 

 Podstawy Prawa 

 

Języki obce jakich możesz się uczyć do 

wyboru: 

 Język francuski  

 Język hiszpański  

 Język niemiecki 

 Język włoski 

 

Fakultet realizowany od klasy pierwszej 

przygotowujący do egzaminu maturalnego na 

poziomie rozszerzonym. 
Zajęcia fakultatywne będą zorganizowane dla 

grup z minimalną liczbą uczniów od 10 osób.  

 

 

Na j. angielskim zapewniamy poszerzony 

wymiar godzin dla wszystkich uczniów.  

Grupy od 1 do 6 zapewniają przygotowanie do 

matury na poziomie rozszerzonym.  

Planujemy utworzenie 1-2 grup na poziomie 

podstawowym.  

Przydział uczniów do grupy odbywa się na 

podstawie testu kwalifikacyjnego.  

Dla chętnych uczniów organizujemy dodatkowe 

zajęcia przygotowujące do egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym  

z języków: j. niemiecki, j. włoski, j. francuski,  

j. hiszpański. 

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

Wybór tej klasy daje możliwość dostania się na studia: administracja, biologia, biologia 

medyczna, biznes, chemia, dietetyka, dziennikarstwo, ekologia, ekonomia, farmacja, filologia 

klasyczna, filozofia, fizjoterapia, fizyka, geodezja, geografia, historia sztuki, informatyka, marketing, 

matematyka, pielęgniarstwo, prawo, politologia, psychologia, ratownictwo medyczne, socjologia, 

stosunki międzynarodowe, (…) 

Wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych w roku szkolnym 2020/2021 
 
 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Matematyka 92 48 39 40 J. polski  30 70 48 52 

J. angielski 141 78 66 70 WOS  13 58 31 31 

Geografia 38 61 37 39 Biologia  63 52 36 36 

Historia 13 65 38 39 Informatyka  21 54 45 48 

 

  



Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie 

Oferta edukacyjna na lata 2022/2023 – 2025/2026 

Klasa 1A – grupa humanistyczna 

 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Język polski 

2. Geografia lub historia 

3. Język angielski dla chętnych 

 

Przedmioty punktowane w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Geografia lub Historia 

Fakultet 1 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru od klasy 1) 

 Biologia 

 Informatyka  

 Matematyka  

 WOS 

Fakultet 2 (dla chętnych) 

        Historia sztuki – od klasy 2 

Fakultet 3 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru w klasie 3) 

 Ekonomia 

 Podstawy prawa 

 

Języki obce jakich możesz się uczyć do 

wyboru: 

 Język francuski  

 Język hiszpański  

 Język niemiecki 

 Język włoski 

Język łaciński - dodatkowo 

Fakultet realizowany od klasy pierwszej 

przygotowujący do egzaminu maturalnego na 

poziomie rozszerzonym. 

Zajęcia fakultatywne będą zorganizowane dla 

grup z minimalną liczbą uczniów od 10 osób.  

 

 

Na j. angielskim zapewniamy poszerzony 

wymiar godzin dla wszystkich uczniów.  

Grupy od 1 do 6 zapewniają przygotowanie do 

matury na poziomie rozszerzonym.  

Planujemy utworzenie 1-2 grup na poziomie 

podstawowym.  

Przydział uczniów do grupy odbywa się na 

podstawie testu kwalifikacyjnego.  

Dla chętnych uczniów organizujemy dodatkowe 

zajęcia przygotowujące do egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym  

z języków: j. niemiecki, j. włoski, j. francuski,  

j. hiszpański. 
 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

Wybór tej klasy daje możliwość dostania się na studia: filologia polska, administracja, biologia, 

biologia medyczna, biznes, chemia, dietetyka, dziennikarstwo, ekologia, ekonomia, farmacja, 

filologia klasyczna, filozofia, fizjoterapia, fizyka, geodezja, geografia, historia sztuki, informatyka, 

marketing, matematyka, pielęgniarstwo, prawo, politologia, psychologia, ratownictwo medyczne, 

socjologia, stosunki międzynarodowe, (…) 
 

Wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

J. polski  30 70 48 52 Matematyka 92 48 39 40 

J. angielski 141 78 66 70 WOS  13 58 31 31 

Geografia 38 61 37 39 Biologia  63 52 36 36 

Historia 13 65 38 39 Informatyka  21 54 45 48 

  



Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie 

Oferta edukacyjna na lata 2022/2023 – 2025/2026 
 

Klasa 1B – biologiczno-chemiczna 

 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Biologia  

2. Chemia  

3. Język angielski dla chętnych 

Przedmioty punktowane w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Biologia 

4. Chemia 

Fakultet 1 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru od klasy 1) 

 Geografia  

 Informatyka  

 Matematyka  

Fakultet 2 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru w klasie 3) 

 Ekonomia 

 Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć do 

wyboru: 

 Język francuski  

 Język hiszpański  

 Język niemiecki 

 Język włoski 

Język łaciński - dodatkowo 

Fakultet realizowany od klasy pierwszej 

przygotowujący do egzaminu maturalnego na 

poziomie rozszerzonym. 
Zajęcia fakultatywne będą zorganizowane dla 

grup z minimalną liczbą uczniów od 10 osób.  

 

 

Na j. angielskim zapewniamy poszerzony 

wymiar godzin dla wszystkich uczniów.  

Grupy od 1 do 6 zapewniają przygotowanie do 

matury na poziomie rozszerzonym.  

Planujemy utworzenie 1-2 grup na poziomie 

podstawowym.  

Przydział uczniów do grupy odbywa się na 

podstawie testu kwalifikacyjnego.  

Dla chętnych uczniów organizujemy dodatkowe 

zajęcia przygotowujące do egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym  

z języków: j. niemiecki, j. włoski, j. francuski,  

j. hiszpański. 

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

Wybór tej klasy daje możliwość dostania się na studia: medycyna, analityka, biochemia, biologia, 

biotechnologia, chemia, chemia medyczna, dietetyka, dziennikarstwo, ekonomia, ekologia, farmacja, 

finanse, fizyka, geofizyka, geografia, inżynieria, kier. lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, prawo, 

psychologia, weterynaria, (…) 

 

 

Wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Biologia  63 52 36 36 Matematyka 92 48 39 40 

Chemia  66 54 38 37 Geografia 38 61 37 39 

J. angielski 141 78 66 70 Informatyka  21 54 45 48 

  



Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie 

Oferta edukacyjna na lata 2022/2023 – 2025/2026 

Klasa 1C – chemiczno-matematyczna 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Chemia  

2. Matematyka  

3. Język angielski dla chętnych 

Przedmioty punktowane w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Chemia  

4. Język angielski 

Fakultet 1 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru od klasy 1) 

 Biologia   

 Fizyka  

 Geografia  

 Informatyka  

Fakultet 2 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru w klasie 3) 

 Ekonomia 

 Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć do 

wyboru: 

 Język francuski  

 Język hiszpański  

 Język niemiecki 

 Język włoski 

Język łaciński - dodatkowo 

Fakultet realizowany od klasy pierwszej 

przygotowujący do egzaminu maturalnego na 

poziomie rozszerzonym. 
Zajęcia fakultatywne będą zorganizowane dla 

grup z minimalną liczbą uczniów od 10 osób.  

 

Na j. angielskim zapewniamy poszerzony 

wymiar godzin dla wszystkich uczniów.  

Grupy od 1 do 6 zapewniają przygotowanie do 

matury na poziomie rozszerzonym.  

Planujemy utworzenie 1-2 grup na poziomie 

podstawowym.  

Przydział uczniów do grupy odbywa się na 

podstawie testu kwalifikacyjnego.  

Dla chętnych uczniów organizujemy dodatkowe 

zajęcia przygotowujące do egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym  

z języków: j. niemiecki, j. włoski, j. francuski,  

j. hiszpański. 

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

Wybór tej klasy daje możliwość dostania się na studia: medycyna, analityka, biochemia, biologia, 

biotechnologia, chemia, chemia medyczna, dietetyka, dziennikarstwo, ekonomia, ekologia, farmacja, 

finanse, fizyka, geofizyka, geografia, inżynieria, kier. lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, prawo, 

psychologia, weterynaria, (…) 

 

 

Wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Chemia  66 54 38 37 Biologia  63 52 36 36 

Matematyka 92 48 39 40 Geografia 38 61 37 39 

J. angielski 141 78 66 70 Fizyka  33 55 44 45 

 Informatyka  21 54 45 48 



Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie 

Oferta edukacyjna na lata 2022/2023 – 2025/2026 

Klasa 1C – chemiczno-biologiczna 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Chemia  

2. Biologia 

3. Język angielski dla chętnych 

Przedmioty punktowane w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Chemia  lub Biologia 

4. Język angielski 

Fakultet 1 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru od klasy 1) 

 Matematyka 

 Fizyka  

 Geografia  

 Informatyka  

Fakultet 2 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru w klasie 3) 

 Ekonomia 

 Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć do 

wyboru: 

 Język francuski  

 Język hiszpański  

 Język niemiecki 

 Język włoski 

Język łaciński - dodatkowo 

Fakultet realizowany od klasy pierwszej 

przygotowujący do egzaminu maturalnego na 

poziomie rozszerzonym. 
Zajęcia fakultatywne będą zorganizowane dla 

grup z minimalną liczbą uczniów od 10 osób.  

 

Na j. angielskim zapewniamy poszerzony 

wymiar godzin dla wszystkich uczniów.  

Grupy od 1 do 6 zapewniają przygotowanie do 

matury na poziomie rozszerzonym.  

Planujemy utworzenie 1-2 grup na poziomie 

podstawowym.  

Przydział uczniów do grupy odbywa się na 

podstawie testu kwalifikacyjnego.  

Dla chętnych uczniów organizujemy dodatkowe 

zajęcia przygotowujące do egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym  

z języków: j. niemiecki, j. włoski, j. francuski,  

j. hiszpański. 

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

Wybór tej klasy daje możliwość dostania się na studia: medycyna, analityka, biochemia, biologia, 

biotechnologia, chemia, chemia medyczna, dietetyka, dziennikarstwo, ekonomia, ekologia, farmacja, 

finanse, fizyka, geofizyka, geografia, inżynieria, kier. lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, prawo, 

psychologia, weterynaria, (…) 

 

 

Wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Chemia  66 54 38 37 Biologia  63 52 36 36 

Matematyka 92 48 39 40 Geografia 38 61 37 39 

J. angielski 141 78 66 70 Fizyka  33 55 44 45 

 Informatyka  21 54 45 48 

 

  



Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie 

Oferta edukacyjna na lata 2022/2023 – 2025/2026 
 

Klasa 1D – matematyczna tradycyjna 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Matematyka  

2. Fizyka lub Informatyka 

3. Język angielski dla chętnych 

Przedmioty punktowane w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Fizyka lub Informatyka   

4. Język angielski 

Fakultet 1 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru od klasy 1) 

 Geografia  

 Informatyka  

 Fizyka 

 WOS  

Fakultet 2 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru w klasie 3) 

 Ekonomia 

 Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć do 

wyboru: 

 Język francuski  

 Język hiszpański  

 Język niemiecki 

 Język włoski 

 

Fakultet realizowany od klasy pierwszej 

przygotowujący do egzaminu maturalnego na 

poziomie rozszerzonym. 
Zajęcia fakultatywne będą zorganizowane dla 

grup z minimalną liczbą uczniów od 10 osób.  

 

 

Na j. angielskim zapewniamy poszerzony 

wymiar godzin dla wszystkich uczniów.  

Grupy od 1 do 6 zapewniają przygotowanie do 

matury na poziomie rozszerzonym.  

Planujemy utworzenie 1-2 grup na poziomie 

podstawowym.  

Przydział uczniów do grupy odbywa się na 

podstawie testu kwalifikacyjnego.  

Dla chętnych uczniów organizujemy dodatkowe 

zajęcia przygotowujące do egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym  

z języków: j. niemiecki, j. włoski, j. francuski,  

j. hiszpański. 

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

Wybór tej klasy daje możliwość dostania się na studia: archeologia, architektura, astronomia, 

biochemia, biofizyka, bioinformatyka, budownictwo, chemia, chemia medyczna, dziennikarstwo, 

ekonomia, finanse, fizyka, fizjoterapia, fizyka medyczna, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria, 

kierunek lekarski, matematyka, matematyka stosowana, prawo, robotyka, stosunki międzynarodowe, 

teleinformatyka, (…) 

 

Wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Matematyka 92 48 39 40 J. angielski 141 78 66 70 

Fizyka  33 55 44 45 Geografia 38 61 37 39 

Informatyka  21 54 45 48 WOS  13 58 31 31 

 

  



Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie 

Oferta edukacyjna na lata 2022/2023 – 2025/2026 
 

Klasa 1D – matematyczna olimpijska 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Matematyka  

2. Fizyka lub Informatyka 

3. Język angielski dla chętnych 

Przedmioty punktowane w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Fizyka lub Informatyka   

4. Język angielski 

Fakultet 1 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru od klasy 1) 

 Geografia  

 Informatyka  

 Fizyka  

 WOS  

Fakultet 2 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru w klasie 3) 

 Ekonomia 

 Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć do 

wyboru: 

 Język francuski  

 Język hiszpański  

 Język niemiecki 

 Język włoski 

Fakultet realizowany od klasy pierwszej 

przygotowujący do egzaminu maturalnego na 

poziomie rozszerzonym. 
Zajęcia fakultatywne będą zorganizowane dla grup 

z minimalną liczbą uczniów od 10 osób.  

 

Na j. angielskim zapewniamy poszerzony 

wymiar godzin dla wszystkich uczniów.  

Grupy od 1 do 6 zapewniają przygotowanie do 

matury na poziomie rozszerzonym.  

Planujemy utworzenie 1-2 grup na poziomie 

podstawowym.  

Przydział uczniów do grupy odbywa się na 

podstawie testu kwalifikacyjnego.  

Dla chętnych uczniów organizujemy 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 

egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym z języków: j. niemiecki,  

j. włoski, j. francuski, j. hiszpański. 

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

 

Wybór tej klasy daje możliwość dostania się na studia: archeologia, architektura, astronomia, 

biochemia, biofizyka, bioinformatyka, budownictwo, chemia, chemia medyczna, dziennikarstwo, 

ekonomia, finanse, fizyka, fizjoterapia, fizyka medyczna, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria, 

kierunek lekarski, matematyka, matematyka stosowana, prawo, robotyka, stosunki międzynarodowe, 

teleinformatyka, (…) 

 

Wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Matematyka 92 48 39 40 J. angielski 141 78 66 70 

Fizyka  33 55 44 45 Geografia 38 61 37 39 

Informatyka  21 54 45 48 WOS  13 58 31 31 

 

  



Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie 

Oferta edukacyjna na lata 2022/2023 – 2025/2026 
 

Klasa 1E – językowa 

 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Język angielski 

2. Język niemiecki lub Język hiszpański 

Przedmioty punktowane w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski  

4. Język niemiecki lub Język hiszpański 

Fakultet 1 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru od klasy 1) 
 

 Język polski            ▪  Historia 

 WOS                        ▪ Matematyka 

 Biologia                    

▪     Geografia  

 

Fakultet 2 (dla chętnych) 

        Historia sztuki – od klasy 2 

Fakultet 3 (dla chętnych jeden przedmiot do  

                  wyboru w klasie 3) 

 Ekonomia 

 Podstawy Prawa 

 

Trzeci język obcy do wyboru:  

Język francuski lub język włoski lub język 

niemiecki lub język hiszpański 

 

Dodatkowo dla chętnych 

Język łaciński  

Fakultet realizowany od klasy pierwszej 

przygotowujący do egzaminu maturalnego na 

poziomie rozszerzonym. 
Zajęcia fakultatywne będą zorganizowane dla 

grup z minimalną liczbą uczniów od 10 osób.  

 

Trzeci język obcy realizowany jest 

międzyoddziałowo. 

Wybór tej klasy daje możliwość dostania się na studia: American studies, socjologia, zarządzanie, 

kulturoznawstwo, archeologia, archiwistyka, stosunki międzynarodowe, dyplomacja i komunikacja 

we współpracy międzynarodowej, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filmoznawstwo i wiedza 

o nowych mediach, filologia angielska, filologia  niemiecka, filologia klasyczna, filologia angielska z 

językiem hiszpańskim lub niemieckim, filozofia, fizjoterapia, język obcy w biznesie, język obcy  

w turystyce, lingwistyka stosowana, prawo, psychologia, zarządzanie  (…), oraz na kierunki studiów 

związanie z wyborem dodatkowego przedmiotu zdawanego na maturze na poziomie rozszerzonym 

wybranego w ramach fakultetu 

 

 

Wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

Przedmiot 
Liczba 

zdających 

wynik 

2020/2021 

wynik 

woj. 

Średni 

wynik 

kraju 

J. angielski 141 78 66 70 Matematyka 92 48 39 40 

J. niemiecki 6 71 62 64 Chemia  66 54 38 37 

J. polski 30 70 48 52 Biologia  63 52 36 36 

Historia  13 65 38 39 Geografia 38 61 37 39 

WOS 13 58 31 31 Fizyka  33 55 44 45 

 Informatyka  21 54 45 48 

 


