
klasa Id biol – chem - mat 
pod patronatem Wydziału Chemii UŁ 

 

Przedmioty rozszerzone : 

biologia, chemia, matematyka 
 

 

Liczba godzin w cyklu 3-letnim: 

PRZEDMIOT PODSTAWA ROZSZERZENIE RAZEM 

biologia 1 h 9 h 10 h 

chemia 1 h 9 h 10 h 

matematyka 10 h 6 h 16 h 
 

Języki obce: 

język angielski  

9 godzin w cyklu (3/3/3)  

drugi język obcy do wyboru: 

  język niemiecki lub język hiszpański:  

6 godzin w cyklu (2/2/2) 

Języki obce w systemie lektoratowym – o przydziale 

do grupy językowej decyduje znajomość języka –  

 zajęcia międzyoddziałowe 

 
Przedmiot uzupełniający: 

Podstawy łaciny medycznej 



Przedmioty uwzględnione 

w procesie rekrutacji:  
 

język polski 

język obcy 

biologia 

 matematyka 
 

Interesujesz się naukami biologicznymi i chemicznymi? 

Ciekawy jesteś najnowszych badań i ich osiągnięć w tych 

dziedzinach? Chcesz wykonywać samodzielne badania 

w laboratoriach uniwersyteckich?  

 

To jest klasa dla Ciebie! 

 

Maria Skłodowska-Curie powiedziała: Człowiek nigdy nie ogląda 

się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do 

zrobienia. 

 

Jeżeli myślisz podobnie przyłącz się do nas. 

Ucząc się w klasie 1d możesz poczuć się jak młody odkrywca! 
 



Uczęszczając do  naszej szkoły do klasy Id: 

 wykonasz samodzielnie ciekawe doświadczenia, pozwalające 
lepiej poznać świat przyrody, przeprowadzisz ciekawe 
badania i projekty, poznasz specjalistyczny sprzęt 
laboratoryjny, nabędziesz umiejętności, które są niezbędne, 
by poprawnie metodycznie zaplanować eksperyment,   

 będziesz uczestniczyć w wykładach, zajęciach prowadzonych 
przez pracowników naukowych Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ, będziesz mógł również przygotowywać 
projekty, sesje, konferencje we współpracy z kołem 
naukowym Wydziału Chemii UŁ, 

 rozbudzisz drzemiącą w Tobie fascynację i ciekawość 
poznania otaczającego Cię świata poprzez interesujące 
doświadczenia oraz projekty badawcze z biologii i chemii, 

 będziesz uczestniczył w zajęciach prowadzone z 
wykorzystaniem technologii internetowych i multimedialnych 
– ułatwia to wizualizację omawianych procesów 
biologicznych czy reakcji chemicznych, 

 będziesz mógł uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne w postaci 
kół zainteresowań (biologiczne, chemiczne). 
 

Po ukończeniu klasy  biologiczno – chemiczno - matematycznej 
możesz studiować takie kierunki jak: medycyna, stomatologia, 
farmacja, weterynaria,  biochemia, biotechnologia, ochrona 
środowiska, biologia, chemia, fizjoterapia, psychologia. 

Ponadto możesz korzystać z:  

 bezprzewodowego Internetu na terenie szkoły, 

 prowadzić szkolne radio, 

 uczestniczyć w wielu kołach zainteresowań. 


