
PROFIL 
POLITECHNICZNY

Klasa ze zwiększoną ilością godzin 
z matematyki, fizyki, informatyki oraz języka obcego



Profil politechniczny jest dla tych, którzy chcą 
unowocześniać  świat!

• Chciałbyś zostać inżynierem, matematykiem, ekonomistą?

• Chcesz być informatykiem- zdobyć interesujący i świetnie płatny zawód ?

• Lubisz matematykę, czujesz że rozwiązywanie zadań sprawia ci satysfakcję?

• Lubisz eksperymenty fizyczne, interesuje Cię jak działa Wszechświat?

• A może już teraz  myślisz o tym, aby uczestniczyć  w przygotowaniu wyprawy na 
Marsa?

• Ten profil pozwoli Ci również kontynuować naukę na wszystkich innych kierunkach 
studiów (w tym humanistycznych, przyrodniczych, medycznych)



Fizyka nie jest trudna- jest interesująca

Fizyka może Cię zainteresować !!!

Dysponujemy pracownią z dużą ilością nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych

E



Języki programowania

• Na lekcjach informatyki zapoznasz się z językami 
programowania od podstaw C++, Phyton, Delphi czy 
Turbo pascal.



Nauka programowania

• Korzystamy z platform 
programistycznych np. Pixblocks, 
gdzie w przystępny sposób 
rozpoczniesz przygodę z 
programowaniem, a wszystko to " 
pod czujnym okiem " nauczyciela.



Platforma Office

• Korzystamy z platformy 
edukacyjnej Office 365 dzięki 
czemu masz do dyspozycji na 
własnym koncie i gdzie tylko 
chcesz dostęp do programów typu 
WORD, EXCEL itd.

• Tworzenie prac komputerowych 
jest bardzo proste i intuicyjne 
dzięki narzędziom Microsoft.



Microsoft TEAMS

• Nauczamy na jednej zintegrowanej 
platformie edukacyjnej TEAMS 
dzięki czemu nie trzeba korzystać z 
wielu komunikatorów, a wszystkie 
lekcje są zaplanowane dzięki 
czemu wiesz kiedy i jakie masz 
mieć zajęcia.



O lekcjach 
matematyki 
myślimy 
powszechnie, że są 
poważne, trudne i 
nieprzyjemne.



Tymczasem zajmowanie się matematyką
może być przyjemne i fascynujące, a 
jednocześnie możemy się przy tym

dobrze bawić.



Praca badawcza,
czyli nauka metodą projektu



KONKURSY 
SZKOLNE

• MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ LICZBY π

• MATEMATYKA PO 
ANGIELSKU 
( MATHEMATICS 
IN ENGLISH)



KONKURSY 
POZASZKOLNE

• OLIMPIADA 
STATYSTYCZNA

• MATEMATYKA 
MOJA PASJA



MATURY PRÓBNE dla trzecioklasistów



SALON MATURZYSTY

Spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Rozmowy z przedstawicielami uczelni wyższych



SALON MATURZYSTY w czasie pandemii odbył
się w formie online



Cyklicznie w naszej szkole odbywa się
Dzień Nauk Matematycznych i Przyrodniczych



Dzień Nauk Matematycznych i Przyrodniczych



PROFIL POLITECHNICZNY
Najlepszy wybór dla kandydatów na studia 

techniczne, informatyczne

Ten profil pozwoli Ci również kontynuować naukę na wszystkich 
innych kierunkach studiów (w tym humanistycznych, 

przyrodniczych, medycznych)


