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Imię i nazwisko kandydata

Preferowane kierunki studiów

Każdy uczeń ma możliwość indywidualnego zaplanowania swojego profilu kształcenia poprzez wybór przedmiotów,
które realizuje w zakresie rozszerzonym już od klasy pierwszej. Pozwoli mu to na przygotowanie się do egzaminu 
maturalnego oraz do studiów na wybranym kierunku.

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone 

Przedmiot rozszerzony realizowany 
obowiązkowo w ramach 
indywidualnego profilu

Zajęcia akademickie oraz zajęcia w instytucjach 
partnerskich realizowane obowiązkowo                            
w ramach indywidualnego profilu

Twój 
wybór

Język polski Wykłady w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Gdańskiego

Edukacja filmowa - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Edukacja teatralna - Wieczory Teatralne

Matematyka Zajęcia i wykłady na Wydziale Matematyki, Fizyki                 
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Zajęcia i wykłady na Wydziale Fizyki Technicznej                 
i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (patronat)

Współpraca projektowa  z Wydziałem Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Zajęcia i wykłady w Centrum Nauczania Matematyki            
i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej

Biologia Zajęcia laboratoryjne i wykłady na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu Gdańskiego

Zajęcia laboratoryjne i wykłady w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym

Chemia Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii Politechniki 
Gdańskiej

Fizyka                                                   
i astronomia z elementami nauczania 
dwujęzycznego

Zajęcia doświadczalne  i wykłady na Wydziale Matematyki, 
Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Zajęcia i wykłady na Wydziale Fizyki Technicznej                 
i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (patronat)

Geografia z elementami nauczania 
dwujęzycznego

Warsztaty na Wydziale Oceanografii i Geografii 
Uniwersytetu Gdańskiego

Historia Wykłady na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego



Współpraca z Muzeum Polin w Warszawie

Współpraca z Europejskim Centrum Solidarności

Wiedza o społeczeństwie                     Wykłady na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego

Współpraca z Muzeum Polin w Warszawie

Współpraca z Europejskim Centrum Solidarności

Informatyka Zajęcia i wykłady na Wydziale Matematyki, Fizyki                 
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Historia sztuki Zajęcia z rysunku, aksonometrii i budowania portfolio 
na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej 
(patronat)

Filozofia z elementami nauczania 
dwujęzycznego

Wykłady w Instytucie Filozofii, Socjologii                               
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki studiów oraz przedmioty rekomendowane do wybrania w rozszerzonej 
wersji programowej.

Typ uczelni Kierunek studiów Przedmioty
Uniwersytet kierunki filologiczne, peda-

gogika, prawo, socjologia, 
politologia, pedagogika

 psychologia

 biotechnologia, bio-
logia, chemia

 ekonomia, zarzą-
dzanie

język polski, historia, WOS, języki obce

 język polski, historia, matematyka, 
biologia 

 matematyka, biologia, chemia

 matematyka, geografia, historia, 
wiedza  o społeczeństwie

Politechnika architektura

 pozostałe kierunki

matematyka, historia sztuki, rysunek
 matematyka, fizyka, informatyka

Uniwersytet Medyczny wydział lekarski

 farmacja, fizjotera-
pia

biologia, chemia, matematyka

 biologia, chemia

Akademia Sztuk Pięknych malarstwo język polski, historia, historia sztuki, rysu-
nek
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