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Tygodniowy wymiar godzin z wybranych przedmiotów:

Rozszerzenia Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem

matematyka 6 6+1* 6+1* 6+1* 24+3*
fizyka 2 3 4 2 11
geografia 1 3 3 3 10

chemia 1 3 3 3 10

języki angielski 5 5 5 5 20

*innowacja pedagogiczna „Elementy matematyki wyższej”

KLASY MATEMATYCZNE – A1 i A2

Dla kogo?

 Dla tych, którzy myślą o studiach matematycznych, politechnicznych, informatycznych,

ekonomicznych, medycznych, przyrodniczych, menedżerskich lub językowych.

 Dla tych, którzy mają predyspozycje i uzdolnienia do przedmiotów ścisłych.

Rozszerzenia

Wybierając klasy matematyczne, wszyscy uczniowie będą realizować 3 rozszerzenia

(w tym obowiązkowo matematykę). Poza matematyką uczniowie będą mogli sami

zdecydować, czy chcą rozszerzać fizykę lub geografię oraz chemię lub język angielski.
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Dodatkowe przedmioty:

 Innowacja pedagogiczna „Elementy matematyki wyższej”,

która wprowadza podstawy matematyki wyższej realizowanej

na kierunkach studiów technicznych i matematyczno-

przyrodniczych. W ramach projektu uczniowie zrealizują trzy

przedmioty: algebrę liniową, biomatematykę oraz rachunek

różniczkowy i całkowy. Zasadniczym celem projektu jest

zdobycie wiedzy, która umożliwi lepszy start na studiach

wyższych oraz pozwoli na lepsze przygotowanie się do

konkursów i olimpiad matematycznych.

 Celem przedmiotu geometria wykreślna jest poznanie zasad

odwzorowań technicznych obiektów przestrzennych na

płaszczyźnie. Poznajemy: układy aksonometryczne, podstawy

zastosowań rzutu prostokątnego w graficznym odwzorowaniu

obiektów prymitywnych i złożonych, przekroje i punkty

przebicia wielościanów w rzutach prostokątnych, zapis postaci

konstrukcyjnej wraz z układem wymiarów.

 Warsztaty biologiczne dla uczniów zainteresowanych

podjęciem studiów medycznych lub przyrodniczych.
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Co oferujemy?

 Możliwość samodzielnego wyboru swojej ścieżki edukacyjnej poprzez wybór rozszerzeń.

 Wysoki poziom nauczania i solidne przygotowanie do matury.

 Współpracę z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (zajęcia, wykłady).  

 Możliwość rozwoju swoich zainteresowań i zdolności poprzez:

 Udział w pracach Koła Matematycznego, Geograficznego, Biologicznego, Fizycznego, Chemicznego, Informatycznego;

 Przygotowanie do konkursów i olimpiad, m.in. Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady 

Przedsiębiorczości, Powiatowego Konkursu Matematycznego, Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego 

dla uczniów Szkół Średnich na Politechnice Warszawskiej, Międzynarodowego Konkursu Kangur;

 Udział w projektach: Mini Akademia Matematyki, Szkolne Mini Przedsiębiorstwo;

 Zwiększoną liczbę godzin biologii dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów medycznych lub przyrodniczych;

 Spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata nauki i kultury.

 Naukę języka w praktyce – wymiany międzynarodowe młodzieży.

Tak klasa jest dla Ciebie, jeśli marzysz o:

studiach technicznych, matematyce, informatyce, automatyce, elektronice, robotyce, architekturze, budownictwie, transporcie

lądowym lub morskim, fizyce, astronomii, chemii, medycynie, farmacji, ekonomii, bankowości i finansach, organizacji

i zarządzaniu, filologii angielskiej, studiach prawniczych i innych.

Klasa A – to  Akademia Rozwoju


