
Deklaracja  

wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym 

i przedmiotów uzupełniających  

I. Przedmioty, które uczeń deklaruje realizować na poziomie rozszerzonym  
Dokonaj wyboru od 3 do 4 przedmiotów (razem z językami obcymi). Możesz wybrać 
więcej przedmiotów ale twój wybór dodatkowych przedmiotów wymagać będzie 
akceptacji wychowawcy i dyrektora szkoły.  

 

Lp.  

 

Przedmiot  

 

Forma realizacji  

Wymiar godzin 

w trzyletnim 

cyklu 

kształcenia 
(min.) na 

poziomie 

rozszerzonym  

Deklaracja 

wyboru (przy 

wybranym 

przedmiocie 

zaznacz: x)  

Suma godzin 

w cyklu 

kształcenia 
przedmiotów 
wybranych 

przez ucznia  

1  Język  
angielski  

Łącznie 5 godzin tygodniowo w klasie I, II i 
III.  
W klasie III – z podziałem na zdających 
maturę na poziomie rozszerzonym i 
podstawowym  

180  x  180  

 Język polski  Od 2 semestru I klasy 2 godz. tygodniowo, w 

klasie II - 3 godziny tygodniowo, w klasie III 

- 4 godziny tygodniowo 

240     

3  Matematyka  d Od 1 semestru I klasy - 5 godz. tygodniowo, 

w klasie II - 7 godzin tygodniowo, w klasie 

III - 7 godziny tygodniowo 

270    

4  Historia   

Od 2 semestru I klasy - 2 godz. tygodniowo, 

w klasie II - 4 godziny tygodniowo, w klasie 

III - 4 godziny tygodniowo  

240     

5  Biologia  240     

6  Chemia  240     

7  Fizyka   240     

8  Geografia  240     

9  Historia 

sztuki  
W klasie II i w klasie III po 4 godziny 

tygodniowo  
240     

10  WOS  W klasie II i w klasie III po 3 godziny 

tygodniowo  

180     

11  Informatyka  180     

12  Język 
niemiecki 

W klasie II i w klasie III po 3 godziny 

tygodniowo 
180   

  SUMA godzin wybranych przedmiotów realizowanych na poziomie 
rozszerzonym  

   

 

II. Przedmioty uzupełniające  
Dokonaj wyboru przedmiotów uzupełniających. Uwaga! Niektóre musisz wybrać ze 
względu na dokonany przez ciebie wybór przedmiotów realizowanych na poziomie 
rozszerzonym.  



Lp.   

Przedmiot  
 

Forma realizacji  

Wymiar 

godzin w 

trzyletnim 

cyklu 

kształcenia   

Deklaracja 

wyboru (przy 

wybranym 

przedmiocie 

zaznacz: x)  

Suma godzin 

w cyklu 

kształcenia 
przedmiotów 
wybranych 

przez ucznia  

1  Język polski – ćwiczenia   
(muszą wybrać uczniowie, którzy 
nie realizują języka polskiego na 
poziomie rozszerzonym)  

 

 

 

1 godzina w klasie III  

  

30    30  

2  Matematyka – ćwiczenia   
(muszą wybrać uczniowie, którzy 
nie realizują matematyki na 
poziomie rozszerzonym)  

30    30  

3  Przyroda   

(muszą wybrać uczniowie, którzy 
nie wybrali biologii, chemii, fizyki 

ani geografii)  

60 godz. w formie 

zajęć lekcyjnych, a 60 
godz. na „zielonej 
szkole” w klasie II i III  

120    120  

4 Historia i społeczeństwo  
(muszą wybrać uczniowie, którzy 
nie wybrali historii)  

120    120  

5 Zajęcia artystyczne 
(muszą wybrać uczniowie, którzy 
nie wybrali historii sztuki) 

1 godzina w klasie II  30    30  

6 Filozofia 1 godzina w klasie II                

i III  

 

60  60 

  SUMA godzin wybranych przedmiotów uzupełniających   

 

III. Podsumowanie  

l.p.  Typ wybranych przedmiotów  Suma godzin  

1  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym    

2  Przedmioty uzupełniające    

  SUMA (nie może być mniejsza niż 870 godzin)    

  

Inne uwagi ucznia:  

  

Data i podpis ucznia  

 

Data i podpis akceptujący wychowawcy klasy  

 

Data i podpis dyrektora szkoły  


