
Klasa IC – MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA 
LUB MATEMATYCZNA Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ 

 

Program klasy matematycznej wychodzi naprzeciw wymaganiom, które obowiązywać będą 

absolwentów przystępujących do nowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego 

(od 2023r). Matura w nowej formule będzie zdecydowanie trudniejsza! Egzamin z języka 

angielskiego na poziomie rozszerzonym sprawdzać będzie znajomość języka na poziomie 

C1 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ. 

Dlatego w klasie matematycznej proponujemy naszym uczniom zwiększoną liczbę godzin 
nauki języka angielskiego realizowanych (w niewielkich grupach) na poziomie 
rozszerzonym (18 godzin w cyklu) lub też dodatkowo z przedmiotem uzupełniającym – grafika 
komputerowa przy wyborze opcji języka angielskiego wzmocnionego (16 godzin w cyklu, o 4 
więcej niż wynika z rozporządzenia MEN). 

Można w tej klasie wybrać jeden z dwóch wariantów. Warianty różnią się liczbą godzin 
i poziomem nauczania języka angielskiego. 
 
Wariant I – MATEMATYCZNY Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ 
Język angielski 16h w cyklu kształcenia – wzmocniony poziom nauczania 
I przedmiot rozszerzony – matematyka – 22h w cyklu kształcenia 
II przedmiot rozszerzony – jeden do wyboru spośród: fizyka 12h lub geografia 12h w cyklu 
kształcenia 
Ponadto realizowany jest autorski program nauczania z przedmiotu uzupełniającego –
informatyka z grafiką komputerową – 2h w cyklu kształcenia 
 
Wariant II – MATEMATYCZNO-JĘZYKOWY 
I przedmiot rozszerzony – matematyka – 22 h w cyklu kształcenia 
II przedmiot rozszerzony – jeden do wyboru spośród: fizyka 12h lub geografia 12h w cyklu 
kształcenia 
III przedmiot rozszerzony – język angielski 18h w cyklu kształcenia 
 
Siatka godzin przedmiotów rozszerzonych: 

 
Przedmiot zakres 

rozszerzony 

Tygodniowa liczba godzin realizacji w klasach 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV 

Wszyscy realizują w 
danej klasie  

Matematyka 5 6 5 6 

Wybór jednego 
przedmiotu spośród 
podanych przez 
ucznia na poziomie 
rekrutacji 

Geografia 3 4 3 2 

Fizyka 3 3 4 2 

 
Ponadto dokonujesz wyboru poziomu języka angielskiego jako języka wiodącego: rozszerzony czy 
wzmocniony. 
 
Siatka godzin z j. angielskiego: 

  Tygodniowa liczba godzin realizacji w klasach 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV 

Wybór poziomu 
języka angielskiego 

Zakres rozszerzony 
- wariant II 

3 4 6 5 



Wzmocniony*  
- wariant I 

3 3 
3 

2** 
3 

2** 

*Dodatkowo realizujesz przedmiot uzupełniający: Grafika komputerowa (2 godz.). 
**Dodatkowe obowiązkowe godziny j. angielskiego w praktyce w celu lepszego przygotowania 
do egzaminu maturalnego w trudniejszej nowej formule. 
 

Taki wariant wyboru przedmiotów przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych 
naukami matematycznymi i przyrodniczymi.  

Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność 
w wyborze kierunku studiów i zawodu. Najczęściej matematyka na poziomie rozszerzonym 
pojawia się jako główny przedmiot rekrutacyjny na kierunkach wielu uczelni ścisłych zarówno 
uniwersytetów jak i politechnik. Często podczas rekrutacji bierze się również pod uwagę wynik 
języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.  

W tej klasie uczeń może dobrać do matematyki drugi przedmiot rozszerzony w zależności 
od zainteresowań i planów na swoją przyszłość. Ma do wyboru fizykę, jeśli chce zostać np. 
inżynierem, informatykiem, cybernetykiem lub geografię, jeśli chce zostać ekonomistą, 
menadżerem czy organizatorem turystki. 

 

Przykładowe kierunki studiów: 
➢ archeologia,  

➢ architektura krajobrazu, 

➢ budownictwo,  

➢ ekonomia,  

➢ etnografia, 

➢ finanse i bankowość,  

➢ geodezja i kartografia,  

➢ geografia,  

➢ geologia,  

➢ gospodarka przestrzenna,  

➢ handel zagraniczny,  

➢ inżynieria środowiskowa,  

➢ matematyka, 

➢ mechanika i budowa maszyn,  

➢ ochrona środowiska,  

➢ turystyka i rekreacja,  

➢ zarządzanie. 

 


