ODDZIAŁY PROMEDYCZNE:
I D z rozszerzoną fizyką
Kierunek promedyczny (z rozszerzoną fizyką), przeznaczony jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą
z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Do dyspozycji uczniów tej klasy pozostają trzy świetnie
wyposażone klasopracownie multimedialne: biologiczna, chemiczna i fizyczna – z odrębnymi salami do
przeprowadzania zajęć laboratoryjno-doświadczalnych
W zakresie rozszerzonym realizowane są: biologia, chemia i fizyka.
Przedmioty rozszerzone
(realizowane od II półrocza klasy I)

Łączna ilość godzin w cyklu 3-letnim
p. podstawowy

p. rozszerzony

suma

Biologia

1

9

10

chemia

1

8

9

fizyka

1

8

9

Na tym kierunku gruntownie przygotujemy ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
z biologii, chemii i fizyki.

I E z rozszerzoną matematyką
Kierunek promedyczny z rozszerzoną matematyką to wspaniała ścieżka edukacyjna dla uczniów szczególnie
zainteresowanych naukami przyrodniczymi i ścisłymi. Do dyspozycji uczniów tej klasy pozostają dwie świetnie
wyposażone klasopracownie multimedialne: biologiczna i chemiczna – z odrębnymi salami do przeprowadzania
zajęć laboratoryjno-doświadczalnych.
W zakresie rozszerzonym realizowane są: biologia, chemia i matematyka.
Przedmioty rozszerzone
(realizowane od II półrocza klasy I)

Łączna ilość godzin w cyklu 3-letnim
p. podstawowy

p. rozszerzony

suma

Biologia

1

10

11

chemia

1

9

10

matematyka

10

6

16

Na tym kierunku gruntownie przygotujemy ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
z biologii, chemii i matematyki.

ODDZIAŁY PROMEDYCZNE:
I G (biologiczno-chemiczny)
Ten kierunek to wspaniała przygoda edukacyjna dla osób szczególnie zainteresowanych naukami
przyrodniczymi. Do dyspozycji uczniów tej klasy pozostają dwie świetnie wyposażone klasopracownie
multimedialne: biologiczna i chemiczna – z odrębnymi salami do przeprowadzania zajęć
laboratoryjno-doświadczalnych.
W zakresie rozszerzonym realizowane są: biologia i chemia.
Przedmioty rozszerzone (realizowane
od II półrocza klasy I)

Łączna ilość godzin w cyklu 3-letnim
p. podstawowy

p. rozszerzony

suma

Biologia

1

12

13

chemia

1

10

11

10+1

----

11

Matematyka (p. podstawowy)

Na tym kierunku gruntownie przygotujemy ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
z biologii i chemii.
Ponadto uczniowie tego kierunku otrzymują dodatkową godzinę matematyki na poziomie podstawowym.
Natomiast w drugiej klasie dodatkowo rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze oraz doskonalą swoje
przygotowanie do matury na przedmiotach uzupełniających( wybór zależy od zainteresowań i potrzeb ucznia)

Uwaga!
Wszystkie oddziały promedyczne przygotowują uczniów z powodzeniem do udziału w następujących
olimpiadach i konkursach:
Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu
i Żywności, Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" (z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych),
Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza, Konkurs Fizyczny Lwiątko konkursy matematyczne.
Absolwenci wszystkich klas promedycznych mogą aplikować między innymi na takie kierunki studiów jak:
medycyna, stomatologia, farmacja, rehabilitacja, fizjoterapia, biotechnologia, weterynaria, psychologia,
ratownictwo medyczne, a także mogą studiować biologię, chemię i inne kierunki typowo przyrodnicze.

