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Załącznik nr 1b do Regulaminu Rekrutacji 

Opis i charakterystyka klas 

1. Klasa matematyczna uniwersytecka (autorska), 30 miejsc, 1 oddział  (oznaczony symbolem A). 

Klasa realizuje ambitny program nauczania matematyki. Jest to autorski program znacznie 

przekraczający standardowy zakres rozszerzony tego przedmiotu. Opiekę naukową nad klasą sprawuje 

Uniwersytet Wrocławski. Zajęcia bloku olimpijskiego i część zajęć z matematyki prowadzą wykładowcy 

delegowani przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu. Przedmioty rozszerzone - 

matematyka i fizyka - nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem rozszerzonym jest informatyka, 

geografia, chemia, język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie zależnie od wyboru dokonanego 

przez ucznia. Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany jest od klasy drugiej. Przy rekrutacji brane będą 

pod uwagę oceny ze świadectwa gimnazjalnego z matematyki, języka polskiego, fizyki oraz z języka 

obcego (lepsza z ocen). 

2. Klasa matematyczno -fizyczna  architektoniczna (autorska), 30 miejsc, 1 oddział (oznaczony 

symbolem B). 

Autorski program nauczania klasy przewiduje realizację dwóch „własnych” przedmiotów – warsztatów 

plastycznych i historii cywilizacji (w ramach przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo). 

Przedmioty rozszerzone - matematyka i fizyka - nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem 

rozszerzonym jest informatyka, geografia, chemia, język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie 

zależnie od wyboru dokonanego przez ucznia. Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany jest od klasy 

drugiej. Przy rekrutacji brane będą pod uwagę oceny ze świadectwa gimnazjalnego z matematyki, języka 

polskiego, fizyki oraz z języka obcego (lepsza z ocen). 

3. Klasa matematyczno – fizyczno – informatyczna, 30 miejsc, 1 oddział (oznaczone symbolami C).  

Przedmioty rozszerzone matematyka i fizyka  nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem 

rozszerzonym jest informatyka, geografia, chemia, język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie 

zależnie od wyboru dokonanego przez ucznia. Przy rekrutacji brane będą pod uwagę oceny ze 

świadectwa gimnazjalnego z matematyki, języka polskiego, fizyki oraz z języka obcego (lepsza z ocen).  

4.Klasa matematyczno – fizyczna teatrologiczna (autorska), 30 miejsc, 1 oddział (oznaczony 

symbolem D). Autorski program klasy przewiduje realizację dwóch przedmiotów „własnych”: 

warsztatów teatralnych (zajęcia sceniczne, spektakle, zajęcia wokalne i ruchowe) oraz historii teatru i 

dramatu (w ramach przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo). Przedmioty rozszerzone - 

matematyka i fizyka - nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem rozszerzonym jest informatyka, 

geografia, chemia, język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie zależnie od wyboru dokonanego 

przez ucznia. Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany jest od klasy drugiej. Przy rekrutacji brane będą 

pod uwagę oceny ze świadectwa gimnazjalnego z matematyki, języka polskiego, fizyki oraz z języka 

obcego (lepsza z ocen).  

5. Klasa biologiczno – chemiczna, 30 miejsc, 1 oddział (oznaczony symbolem E). 

Przedmioty rozszerzone – chemia i biologia nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem rozszerzonym 

jest informatyka, geografia, matematyka, język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie zależnie od 

wyboru dokonanego przez ucznia. Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany jest od klasy drugiej. Przy 

rekrutacji brane będą pod uwagę oceny ze świadectwa gimnazjalnego z matematyki, języka polskiego, 

biologii lub chemii (lepsza z ocen) oraz z języka obcego (lepsza z ocen).  

 

DODATKOWE EGZAMINY WSTĘPNE  

Do klas autorskich matematycznej uniwersyteckiej  i matematyczno - fizycznej (architektonicznej) 

odbędą się przedwstępne (dodatkowe) sprawdziany uzdolnień kierunkowych w terminach podanych w 

załączniku nr 5. 
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REKRUTACJA DO GRUP JĘZYKOWYCH 

Nauka języka angielskiego i niemieckiego odbywa się w systemie zajęć międzyoddziałowych w grupach 

o zróżnicowanych stopniach zaawansowania. 

Przydział do grupy zaawansowania jest ustalany na podstawie testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego 

w pierwszych dniach września na zajęciach z języków obcych. 

 


