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Lp. Przedmioty 

z rozszerzonym programem 

nauczania 

Symbol 

oddziału 

 

Języki obce 

Przedmioty uwzględnione 

w procesie rekrutacji 

 

Technikum 
 

 

1. 

Biologia                  

zawód - technik architektury 

krajobrazu 

 

TA 

 

język angielski/ 

język niemiecki/ 

język rosyjski 

język polski, język obcy 

(wybrana ocena ze świadectwa) 

matematyka, plastyka 

 

2. 
Matematyka 

 zawód – technik budownictwa 
TB 

język angielski/ 

język niemiecki/ 

język rosyjski 

język polski, język obcy 

(wybrana ocena ze świadectwa) 

matematyka, informatyka 

 

3. 

Matematyka  

zawód – technik robót 

wykończeniowych w budownictwie 

TW 

język angielski/ 

język niemiecki/ 

język rosyjski 

język polski, język obcy 

(wybrana ocena ze świadectwa) 

matematyka, informatyka 

 

4. 
język angielski  lub język niemiecki  

 zawód – technik ekonomista  
TE 

język angielski/ 

język niemiecki/ 

język rosyjski 

język polski, język obcy 

(wybrana ocena ze świadectwa), 

matematyka, informatyka 

 

5. 
Matematyka 

 zawód – technik rachunkowości 
TR 

język angielski/ 

język niemiecki/ 

język rosyjski 

język polski, język obcy 

(wybrana ocena ze świadectwa), 

matematyka, informatyka 

 

6. 
Geografia  

zawód – technik logistyk  
TL 

język angielski/ 

język niemiecki/ 

język rosyjski 

język polski, język obcy 

(wybrana ocena ze świadectwa), 

matematyka, informatyka 

 

7. 

Biologia 

zawód – technik żywienia                    

i usług gastronomicznych 

TZ 

język angielski/ 

język niemiecki/ 

język rosyjski 

język polski, język obcy 

(wybrana ocena ze świadectwa), 

matematyka, informatyka 

 

Branżowa Szkoła I stopnia 
 

 

8. zawód - cukiernik Bc  

 

język niemiecki 

język polski, język obcy 

(wybrana ocena ze świadectwa), 

matematyka, informatyka 

 

9. zawód – kucharz Bk 

 

język niemiecki 

język polski, język obcy 

(wybrana ocena ze świadectwa), 

matematyka, informatyka 

 

10. 

zawód – monter zabudowy                

i robót wykończeniowych                 

w budownictwie 

Bm  

 

język niemiecki 

język polski, język obcy 

(wybrana ocena ze świadectwa), 

matematyka, informatyka 

 

Branżowa Szkoła II stopnia 
 

 

11. 
Zawód - technik robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

 

 

język niemiecki 
j. polski, matematyka, język 

obcy, technologia robót 

wykończeniowych 

 

12. 
Zawód - technik żywienia  i usług 

gastronomicznych 
 

 

język niemiecki 
j. polski, matematyka, język 

obcy, technologia 

gastronomiczna 

 

 


