
nauka odbywa się w systemie trzyletnim

Profil:  
lingwistyczny - Euroklasa

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

z rozszerzonym językiem niemieckim, językiem  
angielskim, historią  lub geografią 

L.p. Przedmiot  
rozszerzony

Tygodniowa liczba godzin Łączna  
liczba godzinI kl. II kl. III kl.a

1. Język niemiecki 2 8 7 17+11
2. Język angielski 5 5 5 15
3. Historia lub geografia 2(1) 5 4 11(10)

Poczujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów zagranicznych, ponieważ będziesz potrafił się 
porozumieć. Pomoże ci to nawiązywać ciekawe znajomości. Będziesz mógł oglądać międzynarodowe 
stacje telewizyjne i będziesz na bieżąco z wiadomościami oraz nowinkami technologicznymi. Poznasz 
różne aspekty kultury danego kraju, lepiej zrozumiesz jego mieszkańców oraz sam język. Będziesz 
mógł pracować za granicą lub w firmie zagranicznej mającej przedstawicielstwo w Polsce.

Uwaga! Uczniowie pod koniec I klasy wybierają  
trzeci przedmiot rozszerzony:  historię lub geografię

•wiodącymi językami są:  
język angielski 

    i język niemiecki.

Język angielski jest konty-
nuowany w 2 lub 3 grupach 
zaawansowania językowego 
lub w EUROGRUPIE, które 

tworzy się  w oparciu  
o obowiązkowy test prze-

prowadzany po wywieszeniu 
listy przyjętych do szkoły  

nauka odbywa się w systemie trzyletnim

Profil:  
politologiczny

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

z rozszerzonym językiem angielskim, wos-em, historią lub geografią 

L.p. Przedmiot  
rozszerzony

Tygodniowa liczba godzin Łączna  
liczba godzinI kl. II kl. III kl.a

1. Język angielski 5 5 5 15
2. WOS 1 5 4 10
3. Historia lub geografia 2(1) 5 4 11(10)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY
4. Warsztaty dziennikarskie - 2 - 2

Na profilu politologicznym będziesz mógł korzystać z nowoczesnych technik multimedialnych. Tu mo-
żesz zadawać trudne pytania, redagować gazetkę szkolną. Możesz być aktorem i reżyserem w teatrze 
szkolnym. Poszerzysz wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej. Będziesz mógł brać udział w debatach 
historycznych i politycznych. Chodzić do kina, na wystawy lub koncerty, oglądać filmy, przedstawienia 
teatralne.

Uwaga! Uczniowie pod koniec I klasy wybierają  
trzeci przedmiot rozszerzony:  historię lub geografię

• oprócz wiodącego języka angielskiego kandydaci do szkoły 
deklarują wybór drugiego języka pomiędzy kontynuacją języka 
niemieckiego i językiem rosyjskim dla początkujących.

Więcej czytaj na stronie www.zspg4.wejher.pl/rekrutacja

  V Liceum
Ogólnokształcące

Samochodówka słynie z tego, że nauczy Cię wszystkiego!
Dobra szkoła = Dobra przyszłość

Język angielski jest konty-
nuowany w 2 lub 3 grupach 
zaawansowania językowego 
lub w EUROGRUPIE, które 

tworzy się  w oparciu  
o obowiązkowy test prze-

prowadzany po wywieszeniu 
listy przyjętych do szkoły  

Więcej czytaj na stronie www.zspg4.wejher.pl/rekrutacjaWięcej czytaj na stronie www.zspg4.wejher.pl/rekrutacja



nauka odbywa się w systemie trzyletnim

Profil:  
biologiczno-sportowy

z rozszerzonym językiem angielskim,  biologią, chemią  
i wychowaniem fizycznym 

L.p. Przedmiot  
rozszerzony

Tygodniowa liczba godzin Łączna  
liczba godzinI kl. II kl. III kl.a

1. Język angielski 5 5 5 15
2. Biologia 1 6 5 12
3. Chemia 1 5 4 10
4. Wychowanie fizyczne 10 10 10 30

Tutaj poszerzysz swoją wiedzę o człowieku i świecie. Zrozumiesz, jak atomy łączą się w związki i do 
czego to może doprowadzić. Dowiesz się, jakie zależności zachodzą w przyrodzie. Nauczysz się biologii 
w typowo akademickim stylu, przygotujesz się do wielu atrakcyjnych i pożądanych w XXI wieku kie-
runków studiów przyrodniczych i medycznych

Kluczowe dyscypliny sportowe doskonalone w szkole to: 
piłka ręczna, lekkoatletyka, biegi na orientację, piłka nożna

• oprócz wiodącego języka angielskiego kandydaci do szkoły dekla-
rują wybór drugiego języka pomiędzy kontynuacją języka nie-
mieckiego a językiem rosyjskim dla początkujących.

nauka odbywa się w systemie trzyletnim

Profil:  
ekonomiczno-
informatyczny

z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką, 
informatyką  lub geografią 

L.p. Przedmiot  
rozszerzony

Tygodniowa liczba godzin Łączna  
liczba godzinI kl. II kl. III kl.a

1. Język angielski 5 5 5 15
2. Matematyka 3 7 8 18
3. Informatyka lub geografia 1 5 4 10

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY
4. Ekonomia w praktyce 1 1

Odkryjesz tu wiele nowych zastosowań komputera, nauczysz się podstaw programowania, tworzenia 
stron internetowych i wielu innych umiejętności, które dadzą Ci szansę kreowania, a nie tylko biernego 
odbioru wirtualnej rzeczywistości. Zyskasz niezbędne podstawy teoretyczne z matematyki, informatyki 
lub geografii, a przede wszystkim nauczysz się twórczo i logicznie myśleć.

Uwaga! Uczniowie pod koniec I klasy wybierają  
trzeci przedmiot rozszerzony:  informatykę lub geografię

• oprócz wiodącego języka angielskiego kandydaci do szkoły dekla-
rują wybór drugiego języka pomiędzy kontynuacją języka nie-
mieckiego a językiem rosyjskim dla początkujących.

nauka odbywa się w systemie trzyletnim

Profil:  
humanistyczny

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

z rozszerzonym językiem angielskim, językiem polskim i historią 

L.p. Przedmiot  
rozszerzony

Tygodniowa liczba godzin Łączna  
liczba godzinI kl. II kl. III kl.a

1. Język angielski 5 5 5 15
2. Język polski 4 9 8 21
3. Historia 2 5 4 11

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY
4. Sztuka pisania 1 1 2

Na profilu humanistycznym spotkasz pasjonatów kultury, sztuki, literatury, filozofii i języka. Tu znajdziesz 
bratnią duszę, z którą będziesz mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Poszerzysz wiedzę o kulturze 
i literaturze europejskiej. Nauczysz się krytycznie patrzeć na dzieła i wyciągać własne wnioski.  Zdo-
będziesz narzędzia przydatne w interpretacji dzieła literackiego. Rozwiniesz także umiejętność pisania 
tekstów w różnych konwencjach gatunkowych i stylistycznych.

• oprócz wiodącego języka angielskiego, drugim 
językiem jest język hiszpański.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4
Więcej czytaj na stronie www.zspg4.wejher.pl/rekrutacja

Język angielski jest konty-
nuowany w 2 lub 3 grupach 
zaawansowania językowego 
lub w EUROGRUPIE, które 

tworzy się  w oparciu  
o obowiązkowy test prze-

prowadzany po wywieszeniu 
listy przyjętych do szkoły  

Język angielski jest konty-
nuowany w 2 lub 3 grupach 
zaawansowania językowego 
lub w EUROGRUPIE, które 

tworzy się  w oparciu  
o obowiązkowy test prze-

prowadzany po wywieszeniu 
listy przyjętych do szkoły  

Język angielski jest konty-
nuowany w 2 lub 3 grupach 
zaawansowania językowego 
lub w EUROGRUPIE, które 

tworzy się  w oparciu  
o obowiązkowy test prze-

prowadzany po wywieszeniu 
listy przyjętych do szkoły  

Więcej czytaj na stronie www.zspg4.wejher.pl/rekrutacjaWięcej czytaj na stronie www.zspg4.wejher.pl/rekrutacja


