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A - KLASA LINGWISTYCZNA

• PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW: lologicznych, lingwistyki stosowanej, euro-

peistyki, geograi, geologii, prawa, administracji, politologii

• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE  geograa i j¦zyk angielski
• DRUGI JZYK OBCY  j¦zyk niemiecki
• PRZEDMIOT UZUPENIAJCY  wiedza o spoªecze«stwie z elementami prawa

B - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

• PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW: medycznych, biologicznych, chemicznych,

weterynaryjnych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, politechnicznych

• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE  biologia, chemia
• JZYK OBCY  j¦zyk angielski i drugi j¦zyk do wyboru (niemiecki, francuski lub

wªoski)

• PRZEDMIOT UZUPENIAJCY  zyka w medycynie

C - KLASA TURYSTYCZNO-BIZNESOWA

• PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW: archeologia, architektura, bankowo±¢ i nan-

se, budownictwo, ekonomia, etnograa, etnologia, geodezja, geograa, geologia,
turystyka, in»ynieria ±rodowiska, matematyka

• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE  matematyka, geograa
• JZYK OBCY  j¦zyk angielski i drugi j¦zyk do wyboru (niemiecki, francuski lub

wªoski)

• PRZEDMIOT UZUPENIAJCY  wiedza o spoªecze«stwie z elementami prawa

D - KLASA HUMANISTYCZNA

• PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW: dziennikarstwo, prawo i administracja, euro-

peistyka, lologia polska lub obca, historia, komunikacja spoªeczna, kulturoznawstwo, pedagogika, psychologia, politologia, socjologia, stosunki mi¦dzynarodowe

• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE  j¦zyk polski, historia
• JZYK OBCY  j¦zyk angielski i drugi j¦zyk do wyboru (niemiecki, francuski lub

wªoski)

• PRZEDMIOT UZUPENIAJCY  elementy wiedzy o spoªecze«stwie

E - KLASA POLITECHNICZNA

• PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW: automatyka i robotyka, informatyka, elektro-

nika, mechatronika, matematyka, zyka, budownictwo, architektura, telekomunikacja, nanotechnologia, górnictwo i geologia, kierunki ekonomiczne

• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE  matematyka, zyka
• JZYK OBCY  j¦zyk angielski i drugi j¦zyk do wyboru (niemiecki, francuski lub

wªoski)

• PRZEDMIOT UZUPENIAJCY  informatyka in»ynierska

F - BIOLOGICZNO-JZYKOWA

• PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW: przyrodniczych w Polsce i za granic¡, me-

dycznych, biologicznych, weterynaryjnych, farmaceutycznych, biotechnologicznych,
jak równie» politechnicznych

• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE  biologia, j¦zyk angielski
• DRUGI JZYK OBCY  j¦zyk niemiecki
• PRZEDMIOT UZUPENIAJCY  j¦zyk niemiecki z elementami j¦zyka bran»o-

wego

W naszej szkole mªodzie» w optymalnych warunkach dla jej
rozwo ju przygotowuje si¦ do dorosªo±ci. Pracuj¡c z
kompetentnymi nauczycielami, uczniowie mog¡ zdobywa¢
wiedz¦ na na jwy»szym poziomie, jednocze±nie rozwija j¡c
swo je zainteresowania.

www.facebook.com/tgSempa/
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