
 

 

         
Klasa 1B  - Architektoniczna Politechniczna pod patronatem Wydziału Architektury Politechniki 

Wrocławskiej  2023-2027 

UWAGA DO KLASY OBOWIAZUJE SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH – zgłoszenie na test następuję 

poprzez poprzez złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w terminie ustalonym przez  
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych  
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) są zwolnieni ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 

 
Termin testu  - 3 czerwca 2023 
Termin ogłoszenie wyników – 6 czerwca 2023 
 
 Autorski program nauczania klasy przewiduje realizację przedmiotów – warsztaty plastyczne i historia 
cywilizacji. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej roztoczył patronat nad profilem. Uczniowie mają 
możliwość uczestniczenia w organizowanych przez udział w konsultacjach z pracownikami naukowymi. Biorą 
udział w spotkaniach i konkursach koła naukowego Archiwizje. Do komisji konkursowej tego koła powołano 
dwóch uczniów profilu. Uczniowie klas architektonicznych mogą korzystać z biblioteki i czytelni uczelni, a 
także bieżąco utrzymywać kontakt z wytypowanymi do współpracy pracownikami naukowymi i studentami 
koła naukowego. 
  Klasa autorska wspiera rozwój osobowości twórczej uczniów uzdolnionych i rozwijanie umiejętności  
w aspekcie pracy projektowej i artystycznej. Uczniowie klasy uczestniczą w plenerach wyjazdowych, 
wycieczkach naukowych i tematycznych. Są one uzupełnieniem wiedzy potrzebnej do wykonania zadań 
warsztatowych i teoretycznych z zakresu kultury, historii sztuki. Program przygotowuje do matury, olimpiady 
z historii sztuki oraz do wykonania zadań programowych zgodnych z wymaganiami kierunków pokrewnych 
architekturze na uczelniach wyższych. 
 
Przedmioty rozszerzone: 

o matematyka 
o fizyka 

Przedmioty realizowane w ramach programu autorskiego:  
o warsztaty plastyczne po 3h (w klasach 1-4) 
o historia cywilizacji  po 1h (w klasach 2-4) 

Języki obce: 
o angielski 
o niemiecki 

Przedmiot ustalony przez dyrektora szkoły realizowany w klasie 1 
o plastyka 

Punkty rekrutacyjne naliczane będą z przedmiotów: 
o język polski 
o matematyka 
o fizyka 
o język obcy 


