Klasa 1 B MEDYCZNA
(grupa 1)
Jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH.

Patronaty
Rozszerzenia
Języki obce

Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny
biologia
chemia

(9 godz./3 lata)
(9 godz./3 lata)

matematyka

(16 godz./3 lata)

1. język angielski (9 godz./3 lata) kontynuacja od poziomu A2/B1 lub wyższego
2. w grupach międzyoddziałowych (6 godz./3 lata) do wyboru 3 języki
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język niemiecki (kontynuacja)
język włoski (od podstaw)
UWAGA! Uczeń wybiera drugi język obcy przy składaniu potwierdzenia woli nauki w XIII LO do wyczerpania
limitu miejsc w danej grupie językowej.

Przedmioty dodatkowe

język łaciński (1 godz. w klasie 2)
fizyka dla medyków (2 godz. / 2 lata)

Informacje dodatkowe
o klasie

Celem klasy jest integrowanie wiedzy z biologii, fizyki oraz chemii poprzez uczestnictwo w
warsztatach ekologicznych, zajęciach terenowych i laboratoryjnych we współpracy z pracownikami
uczelni wyższych.

Kierunki studiów
najchętniej wybierane przez
absolwentów

STUDIA UNIWERSYTECKIE na wydziałach medycznych (lekarskim, pielęgniarskim, farmacji,
stomatologii), biologii, chemii, psychologii, nauk o wychowaniu, ochrony środowiska i innych
STUDIA POLITECHNICZNE na wydziałach: biotechnologia, chemia ogólna, chemia spożywcza, itp.

Przedmioty
punktowane w rekrutacji

język polski
język obcy

Statystyka naboru

Informacje dodatkowe

matematyka
biologia
Średnia pkt.

Max.

Min.

2016/2017

148,65

180

131

2015/2016

138,02

156,4

119

2014/2015

133,05

153,4

124,8

Liczba miejsc w klasie 1 B w grupie pierwszej - 26
W procesie rekrutacji można uzyskać max. 200 pkt.
Jeśli nie uczyłeś się języka francuskiego, nie loguj się do grupy 2 (tylko dla kandydatów znających j.fr.)!
W przypadku niepełnego naboru szkoła przewiduje dodatkową rekrutację na podstawie podań
rodziców kandydatów do XIII LO.
Podania i wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły według harmonogramu Kuratorium Oświaty.
Komisja przeprowadzi rekrutację uzupełniającą do wyczerpania wolnych miejsc.

Pamiętaj!

1 B to:









rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych i ścisłych
koła przedmiotowe przygotowujące do matury, olimpiad i konkursów
kontynuacja nauki języka angielskiego
współpraca z Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Łódzką
wykłady i ćwiczenia laboratoryjne w UM i PŁ
imprezy kulturalne, wycieczki krajowe i zagraniczne
studia na wymarzonych kierunkach na najlepszych uczelniach w Polsce i zagranicą
ludzie z pasją

