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I. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

Klasa  

Przedmioty 

uwzględniane w 

przeliczaniu na 

punkty rekrutacyjne 

Przedmioty 

rozszerzone 

Zajęcia 

dodatkowe Przygotowanie do 

studiów 

Matematyczno-

geograficzna 

Język polski 

Język obcy 

Geografia/matematyka 

Język 

angielski 

Matematyka 

Geografia 

 

 

 

Geografia, geologia, 

astronomia, geofizyka, 

gospodarka wodna, 

górnictwo, inżynieria 

ekologiczna, 

gospodarka odpadami, 

geomonitoring, kierunki 

rolnicze, kierunki 

medyczne, akademia 

wychowania fizycznego, 

turystyka, agroturystyka, 

ochrona środowiska, 

inżynieria środowiska i 

inne 

Biologiczno-

geograficzna 

Język polski 

Język obcy 

Geografia/Biologia 

Język 

angielski 

Biologia 

Geografia 

 

Chemia na 

poziomie 

rozszerzonym 

biologia, biotechnologia, 

ochrona środowiska, 

chemia, zootechnika, 

weterynaria, kierunki 

rolnicze, kierunki 

medyczne, akademia 



wychowania fizycznego, 

turystyka, agroturystyka, 

ochrona środowiska, 

inżynieria środowiska, 

fizjoterapia, ratownictwo 

medyczne i inne 

Humanistyczna 

 

 

 

Język polski 

Język obcy 

Historia 

 

Język polski 

Język angielski  

Historia  

 

 

 

historia, archeologia, 

etnologia, antropologia, 

kulturoznawstwo, 

muzykologia, 

bibliotekoznawstwo, 

psychologia, pedagogika, 

filologia polska, filologie 

obce, dziennikarstwo, 

filozofia, socjologia, 

prawo, administracja, 

politologia, europeistyka, 

stosunki międzynarodowe, 

iberystyka, sport, 

wychowanie fizyczne, 

turystyka i rekreacja  

     

Dwujęzyczna  

 

Język polski 

Język obcy  

Język angielski/biologia/ 

chemia  

Język angielski 

Chemia 

(przedmiot 

nauczany w 

języku 

angielskim) 

Biologia 

(przedmiot 

nauczany w 

języku 

angielskim) 

 

kierunki medyczne 

(stomatologia, farmacja, 

fizjoterapia, inżynieria 

medyczna, studia 

lekarskie), chemia, 

biotechnologia, 

psychologia  

Oddział 

przygotowania 

wojskowego* 

Język polski 

Język obcy 
Wiedza o społeczeństwie 

Język angielski 

Wiedza o 

społeczeństwie  

geografia 

 

kierunki wojskowe, służba 

w wojsku, Policji i innych 

     

*oddział oczekuje zatwierdzenia przez ministerstwo 

 

Język obcy: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski (dwa do wyboru – jeden 

kontynuacyjny ze szkoły podstawowej, drugi język od podstaw). Język hiszpański i język włoski tylko 

w liceum.  

 

 

 

 

 

 



 

 

II. TECHNIKUM 

 

 

Zawód 

Przedmioty 

uwzględniane w 

przeliczaniu na 

punkty 

rekrutacyjne 

Przedmioty 

rozszerzone  

Przygotowanie do studiów 

technik 

hotelarstwa 

Język polski  

Matematyka               

Język obcy 

Geografia        

 

Geografia,  
Turystyka, rekreacja, agroturystyka, 

organizacja turystyki, kierunki ekonomiczne, 

marketing i zarządzanie 

technik 

reklamy 

Język polski  

Matematyka               

Język obcy 

Geografia        

 

 

 

Geografia,  

Grafika, grafika projektowa, grafika 

artystyczna, fotografia, animacja 

komputerowa i strony www., projektowanie 

wnętrz, dziennikarstwo, komunikacja 

społeczna, grafika komputerowa w mediach, 

dziennikarstwo prasowe, reklama i public 

relations, marketing i zarządzanie 

 

 
 

III. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  

 

Branżowa szkoła I stopnia kształcąca w różnych zawodach, m.in.:  

 

• mechatronik (możliwość odbycia praktyk w TechniSacie) 

• elektronik (możliwość odbycia praktyk w TechniSacie) 

• magazynier-logistyk (możliwość odbycia praktyk w TechniSacie) 

• blacharz samochodowy,  

• cukiernik  

• elektromechanik pojazdów samochodowych  

• elektryk  

• fryzjer  

• malarz-tapeciarz  

• mechanik pojazdów samochodowych  

• piekarz  

• rolnik  

• sprzedawca  

• stolarz  

• ślusarz  

 

Przedmioty uwzględniane w przeliczaniu na punkty rekrutacyjne: j. polski, j. obcy, geografia, 

matematyka  

 



Plan naboru uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich zakłada przyjęcie  

24 osób do każdej z klas. 

 

Ilość oddziałów w poszczególnych typach szkół może ulec zmianie w zależności od liczby 

kandydatów. W przypadku małej liczby kandydatów do danej klasy Szkoła zastrzega sobie 

możliwość nieutworzenia klasy.  

 

 


