
                   ODDZIAŁY KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  

 

 

Symbol 

klasy 

 

Nazwa klasy 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym  

wraz z ilością godzin  

w kolejnych latach nauki 

Języki obce wraz z 

ilością godzin  

w kolejnych latach 

nauki. 

 

 

Dodatkowe informacje 

 

1A 

Klasa humanistyczna 

pod patronatem Wydziału 

Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego 

język polski 

5-7-8 

historia 

2-5-4 

język angielski 

4-6-6 

 

język angielski 

4-6-6 

język francuski 

2-2-2 

- uczniowie tej klasy mają do wyboru dwie ścieżki realizowane 

w klasie drugiej jako przedmioty dodatkowe: 

- edukacja medialna  

lub 

- edukacja prawnicza 

oraz wiedza o społeczeństwie w grupie międzyoddziałowej  

1-3-3 

 

1B 

Klasa akademicka 

matematyczno-fizyczna  

pod  

patronatem Centrum Nauczania 

Matematyki 

 i Kształcenia 

 na Odległość Politechniki 

Gdańskiej 

matematyka 

8-10-10 

fizyka 

2-5-4 

język angielski 

3-6-6 

 

język angielski  

3-6-6 

język niemiecki 

2-2-2 

- autorski program matematyki, w ramach którego 

wprowadzone zostały  trzy dodatkowe przedmioty 

matematyczne: Logika i dowodzenie twierdzeń, Elementy 

analizy matematycznej, Rachunek całkowy; 

- część zajęć prowadzi wykładowca matematyki  Politechniki 

Gdańskiej 

-dodatkowo koło matematyki konkursowej 

- udział w Poligonie matematycznym  współorganizowanym 

przez Wydział Matematyki, Fizyki, Informatyki  UG 



 

Symbol 

klasy 

 

Nazwa klasy 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym  

wraz z ilością godzin  

w kolejnych latach nauki 

Języki obce wraz z 

ilością godzin  

w kolejnych latach 

nauki. 

 

 

Dodatkowe informacje 

 

1C 

Klasa politechniczna 

matematyczno-fizyczna 

matematyka 

5-7-6 

fizyka 

1-6-4 

w grupie międzyoddziałowej: 

informatyka 1-3-3 

lub chemia  1-3-3 

język angielski  

3-4-4 

język niemiecki 

2-2-2 

w klasie drugiej zajęcia z matematyki organizowane we 

współpracy z wykładowcą matematyki Politechniki Gdańskiej 

Współpraca z Wydziałem Chemii Politechniki Gdańskiej 

 

1D 

Klasa ekonomiczna 

matematyczno -  geograficzna 

matematyka 

4-7-7 

geografia 

2-5-3 

w grupie międzyoddziałowej: 

wiedza o społeczeństwie 

1-3-3 

lub 

informatyka 

1-3-3 

język angielski 

3-4-4 

język niemiecki 

2-2-2 

- uczniowie tej klasy mają do wyboru dwie ścieżki realizowane 

w klasie drugiej jako przedmioty dodatkowe: 

- ścieżka z przedsiębiorczości (ekonomiczna) 

- edukacja prawnicza  (jak w klasie humanistycznej) 

- współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UG 

oraz  Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych 

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

 

1E  

Klasa medyczna 

biologiczno-chemiczna 

biologia 

2-5-4 

chemia 

2-5-4 

język angielski  

3-6-6 

język angielski 3-6-6 

język niemiecki 

2-2-2 

 

współpraca z Wydziałem Chemii Politechniki Gdańskiej oraz 

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym 

 


