
Oferta dla ósmoklasistów  2022/2023 - klasa IC: matematyczno-językowa 
(należy wydrukować dwustronnie) 

 
 
Imię i nazwisko kandydata ………………………………………………………………………….                  
Ty dokonujesz wyboru, co jest dla CIEBIE ważne. Kierunek może być realizowany w dwóch różnych wariantach. 
 
Liczba godzin w 4-letnium cyklu kształcenia 
Przedmioty zakres rozszerzony –  czerwony. Zajęcia dodatkowe –zielony. 

 

Klasa IC 
Wariant A 

matematyka, 
fizyka 

Wariant B 
matematyka, 

geografia 

Język polski  16 16 

Język angielski – zakres rozszerzony 18 18 

Matematyka – zakres rozszerzony 22 22 

Fizyka 12 4 

Geografia 4 12 

II język obcy  8 8 

Historia 7 7 

Filozofia 1 1 

Historia i teraźniejszość 3 3 

Edukacja dla bezpieczeństwa 1 1 

Chemia 4 4 

Podstawy przedsiębiorczości 2 2 

Biologia 4 4 

Informatyka 3 3 

Wychowanie fizyczne 12 12 

Zajęcia z wychowawcą  4 4 

Religia lub etyka 8 8 

Zajęcia dodatkowe – matematyka wyrównanie szans 1 1 

Zajęcia dodatkowe – poznaj siebie 1 1 

Zajęcia dodatkowe – robotyka z elektroniką 1 1 

 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizujemy już od  klasy I.  

 
 
 
 
 
 
 



Prosimy o dokonanie wyborów przez wpisanie X we właściwym polu.  

 

1. Wybierz, który wariant przedmiotów rozszerzonych wybierasz oraz wybrany przez siebie język w 
obrębie danego wariantu. 

Wariant A 

 

matematyka, fizyka 
j. angielski  

 
j. niemiecki  

Wariant B 

 

matematyka, geografia 
j. angielski  

 
j. niemiecki  

 

2. Jeśli w pkt.1. wybrałeś/wybrałaś j. niemiecki, jako drugiego będziesz się uczyć języka angielskiego 
(kontynuacja). 

Jeśli w pkt 1. wybrałeś/wybrałaś j. angielski, wybierz drugi język obcy, którego chcesz się uczyć. 

j. hiszpański j. niemiecki j. rosyjski j. włoski 

    

 

Jeśli wybrałeś j. hiszpański, wybierz, jakiego języka chciałbyś się uczyć jako drugiego, jeśli do grup 

z j. hiszpańskim będzie zbyt wielu kandydatów (patrz: §3, pkt. 4, ppkt. 6 Regulaminu rekrutacji). 

j. niemiecki j. rosyjski j. włoski 

   

 

3. Wyrażam wolę uczestniczenia w: 

 

religia etyka nic 

   

 

4. Rezygnuję z zajęć WDŻ (wychowanie do życia w rodzinie) 

TAK NIE 

  

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ………………………      Podpis kandydata:  …………………….  
Wymagane są obydwa podpisy (rodzic/opiekun prawny i kandydat). 

 

Dąbrowa Górnicza, dn. ………………………..   

    

   

   

  

 

 

 

 

 

 


