Klasa 1 E MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA
(grupa 1)
Jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH,
zainteresowanych studiowaniem kierunków politechnicznych, ekonomicznych i innych
w języku angielskim lub polskim.
Patronaty
Rozszerzenia

Języki obce
Informacje dodatkowe
o klasie

Politechnika Łód zka Wydział FTIMS
matematyka
fizyka
język angielski

(19 godz./3 lata)
(11 godz./3 lata)
(15 godz./3 lata)

1. język angielski (15 godz./3 lata) kontynuacja od poziomu A2/B1 lub wyższego
2. język francuski (6 godz./ 3 lata) od podstaw
 Współpraca z Wydziałem FTIMS Politechniki Łódzkiej oraz ŁCDNiKP: ćwiczenia laboratoryjne oraz
wykłady z matematyki, fizyki, informatyki o tematyce uzgodnionej i dostosowanej do potrzeb klasy.
Zajęcia te stanowią rozszerzenie realizowanego programu z przedmiotów ścisłych. Pozwalają też na
poznanie specyfiki wyższej uczelni.
 Projekt „Akademia Młodego Inżyniera” w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.
 Znajomość wybranego języka obcego umożliwiająca studiowanie w tym języku.
 Wysokie wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów wiodących i bardzo dobre przygotowanie do
studiowania na kierunkach ścisłych.

Kierunki studiów
najchętniej wybierane przez
absolwentów

Studia w języku angielskim oraz polskim na SGH lub na dowolnych kierunkach politechnicznych
(szczególnie w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ), a także na kierunkach uniwersyteckich
(ścisłych, ekonomicznych, logistyki, zarządzania).

REKRUTACJA

Przedmioty
punktowane w rekrutacji

język polski
język obcy

Statystyka naboru

Informacje dodatkowe

matematyka
fizyka
Średnia pkt.

Max.

Min.

2016/2017

126,81

165

100

2015/2016

127,98

166,6

113,2

2014/2015

129,56

149,8

121,4

Liczba miejsc w klasie 1 E w grupie pierwszej - 16
W procesie rekrutacji można uzyskać max. 200 pkt.
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 E to:









rozszerzenia z przedmiotów ścisłych
koła przedmiotowe przygotowujące do konkursów i egzaminu maturalnego
kontynuacja nauki języka angielskiego
współpraca z Politechniką Łódzką
wykłady i ćwiczenia laboratoryjne na PŁ
imprezy kulturalne, wyjazdy, również zagraniczne
studia na wymarzonych kierunkach na najlepszych uczelniach w Polsce i zagranicą
ludzie z pasją
dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce klasy matematyczne: www.13lo.edu.pl

