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SZKOŁA PRZYJAZNA PRAWOM CZŁOWIEKA

Sympatyczna, miła  
i przyjazna atmosfera;
Projekty międzynarodowe: Enter Your  
Future, Global Citizen, Amnesty International; 

Bogata oferta zajęć dodatkowych: teatr, SKS, 
Amnesty International, PCK, Koło Miłośników 
Regionu, Wolontariat, Koło Wokalne;
Wyjazdy, wyprawy naukowe, biwaki, rajdy;

Nowoczesny, estetyczny i funkcjonalny, dobrze 
wyposażony obiekt po termomodernizacji;
Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny;

Dobre położenie komunikacyjne MPK, PKS, PKP;
Internet bezprzewodowy WiFi;

Świetlica szkolna, czytelnia, catering;
Multimedialne wyposażenie sal lekcyjnych;

Sala do aerobiku, siłownia, zajęcia na basenie  
i stadionie leśnym, dwie sale  
gimnastyczne;

HANDS
HUMANS
RIGHTS!

FOR
UP

TRADYCJA

DRZWI OTWARTE
06.IV.2017 16OO-18OO

 i nowoczesność

facebook.com/IIloMikolajaKopernika



Nazwa oddziału Przedmioty
kierunkowe Przedmioty uzupełniające Język obcy

Przedmioty
punktowane
przy rekrutacji

Jakie Studia?

A TECHNOLOGICZNO – 
GEOGRAFICZNY

– matematyka
– geografia lub  
   fizyka

– elementy astronomii/ obserwacje  
   astronomiczne
– fizyka w praktyce

I.     język angielski
II.    język niemiecki

– jezyk polski
– matematyka
– geografia
– język obcy

politechnika, nauki ścisłe, studia inżynierskie,  
geodezja, geologia, architektura, logistyka,  
telekomunikacja, transport,  fizyka, budownictwo,  
matematyka, nawigacja cywilna, geografia, GIS

B POL – BIOL – język polski
– biologia

– elementy psychopedagogiki
– podstawy biochemii

I.     język angielski
II.  *język niemiecki
       język francuski
       język włoski

– język polski
– biologia
– WOS
– język obcy

psychologia, dietetyka, pedagogika, biologia, filologia  
polska, ochrona środowiska, ekologia, technologia  
żywienia, logopedia, AWF

C LINGWISTYCZNO – 
TURYSTYCZNY

– język polski
– geografia
– język angielski
   lub język francuski

– turystyka i rekreacja
– certyfikat języka  
   francuskiego DELF

I.    **język angielski
II.    język niemiecki
       język francuski
       język włoski

– język polski
– geografia
– język obcy
– drugi język obcy

komunikacja społeczna, europeistyka, psychologia,  
terenoznawstwo, gospodarka przestrzenna, turystyka  
i rekreacja, hotelarstwo, geodezja, dziennikarstwo,  
lingwistyka, pedagogika, stosunki międzynarodowe

D MEDYCZNO – 
FARMACEUTYCZNY

– biologia
– chemia
– fizyka

– elementy ratownictwa
   medycznego 
– certyfikat pomocy przedmedycznej

I.     język angielski
II.    język niemiecki

– język polski
– biologia
– chemia
– język obcy

medycyna, farmacja, stomatologia, biologia,  
biotechnologia, ekologia, zdrowie publiczne,  
fizjoterapia, ratownictwo medyczne, rolnictwo,  
weterynaria,  kosmetologia, pielęgniarstwo 

E KULTURALNO –    
MEDIALNY

– język polski
– historia
– WOS

– multimedia
– elementy historii sztuki

I.     język angielski
II.  *język niemiecki
        język francuski
        język włoski

– język polski
– historia
– WOS
– język obcy

filologie, kulturoznawstwo, medioznawstwo,  
komunikacja społeczna, politologia, stosunki  
międzynarodowe, historia, prawo, filozofia,  
dziennikarstwo, socjologia 

F MATEMATYCZNO – 
CHEMICZNY

– matematyka
– chemia

– zajęcia laboratoryjne z chemii
– fizyka procesów chemicznych

I.     język angielski
II.    język niemiecki

– język polski
– matematyka
– chemia
– język obcy

biotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria  
materiałowa, chemia, geologia, inżynieria mechaniczno – 
medyczna, farmacja, inżynieria środowiskowa,  
technologia chemiczna, inżynieria biochemiczna,  
analityka medyczna 

G PRAWNO – 
ADMINISTRACYJNY

– historia
– WOS
– geografia

– kultura prawna i polityczna
– ekonomia w praktyce

I.    język angielski
II.   język niemiecki

– język polski
– historia
– geografia
– język obcy

prawo, nauki humanistyczne i społeczne, historia, bezpie-
czeństwo narodowe, administracja, europeistyka,   
stosunki międzynarodowe, politologia,

  * - do wyboru jeden z podanych języków obcych po utworzeniu się grup
** - do wyboru jeden z podanych języków obcych po utworzeniu się grup
     - uczeń ma obowiązek kontynuować jeden z języków, którego uczył się w gimnazjum      


