
Formuła 1 Formuła 2 Formuła 3

1
Matematyka 

Podstawa 

EGZAMIN PISEMNY
 Test "niespodzianka", do którego uczeń nie ma 

dostępu przed podejściem do egzaminu pisemnego.                                         
EGZAMIN USTNY

Przygotowanie jednego
wybranego zagadnienia

spośród 
"Zagadnień egzaminacyjnych" 

z podstawy.

EGZAMIN PISEMNY             
Losowanie zestawu składajacego się 

z trzech zadań spośród 
"Zagadnień egzaminacyjnych" 

z podstawy.
  EGZAMIN USTNY         

Przygotowanie jednego wybranego 
zagadnienia spośród 

"Zagadnień egzaminacyjnych" 
z podstawy.

EGZAMIN PISEMNY 
Uczeń opracowuje w domu wszystkie tematy z podstawy 

z projektu "Wiem, co trzeba"  lub "Zagadnień egzaminacyjnych" , 
opracowane zagadnienia przywozi ze sobą na egzamin ustny 

i przekazuje nauczycielowi.
Na egzamin pisemny (pisany u w szkole) uczeń wybiera trzy zadania

z zagadnień z podstawy 
(po jednym z każdej dziesiątki).

EGZAMIN USTNY                             
Uczeń odpowiada z trzech zagadnień przygotowanych na 

egzamin pisemny.

2
Biologia  

Podstawa
jak wyżej jak wyżej jak wyżej

3
Chemia  

Podstawa
jak wyżej jak wyżej jak wyżej

4
Fizyka  

Podstawa
jak wyżej jak wyżej jak wyżej

5
Geografia 
Podstawa

jak wyżej jak wyżej jak wyżej

6
Historia  

Podstawa
jak wyżej jak wyżej jak wyżej

7
Podstawy 

przedsiębiorczości
jak wyżej jak wyżej jak wyżej

8
Język polski 
Podstawa

EGZAMIN PISEMNY                           
 Test "niespodzianka", do którego uczeń nie ma 

dostępu przed podejściem do egzaminu pisemnego.                                           
EGZAMIN USTNY         

Przygotowanie jednego
wybranego zagadnienia

spośród "Zagadnień egzaminacyjnych" 
z podstawy.

EGZAMIN PISEMNY             
Losowanie zestawu składajacego się 

z trzech zadań spośród 
"Zagadnień egzaminacyjnych" 

z podstawy oraz ćwiczenia z czytania ze 
zrozumieniem.                                         

EGZAMIN USTNY         
Przygotowanie jednego
wybranego zagadnienia

spośród "Zagadnień egzaminacyjnych" 
z podstawy.

EGZAMIN PISEMNY 
Uczeń opracowuje w domu wszystkie tematy z podstawy 

z projektu "Wiem, co trzeba"  lub "Zagadnień egzaminacyjnych"
oraz ćwiczenie z czytania ze zrozumieniem ,

opracowane zagadnienia przywozi ze sobą na egzamin ustny 
i przekazuje nauczycielowi.

Na egzamin pisemny (pisany w szkole) uczeń wybiera trzy zadania 
z zagadnień z podstawy

(po jednym z każdej dziesiątki). 
EGZAMIN USTNY                             

Uczeń odpowiada z trzech zagadnień przygotowanych na 
egzamin pisemny.

Klasa III (2022/2023)

Przedmioty realizowane w podstawie

Przedmiot

UWAGA!!! Uczeń wszystkie materiały opracowuje pismem odręcznym.



9
Język angielski  

Podstawa

EGZAMIN PISEMNY                           
 Test "niespodzianka", do którego uczeń nie ma 

dostępu przed podejściem do egzaminu pisemnego.                                             
EGZAMIN USTNY         

Przygotowanie jednego
wybranego zagadnienia

spośród "Zagadnień egzaminacyjnych" 
z podstawy.

EGZAMIN PISEMNY             
Losowanie zestawu składajacego się 

z trzech zadań spośród 
"Zagadnień egzaminacyjnych" 

z podstawy,                                          
EGZAMIN USTNY         

Przygotowanie jednego
wybranego zagadnienia

spośród "Zagadnień egzaminacyjnych" 
z podstawy.

EGZAMIN PISEMNY 
Uczeń opracowuje w domu wszystkie tematy z podstawy 

z "Zagadnień egzaminacyjnych" , 
opracowane zagadnienia przywozi ze sobą na egzamin ustny

i  przekazuje nauczycielowi.
Na egzamin pisemny (pisany w szkole) uczeń wybiera trzy zadania 

z zagadnień z podstawy 
(po jednym z każdej dziesiątki).

EGZAMIN USTNY                             
Uczeń odpowiada z trzech zagadnień przygotowanych na egzamin pisemny.

10
Drugi język  
Podstawa

jak wyżej jak wyżej jak wyżej

11
Informatyka

Podstawa

1
Matematyka 
Rozszerzenie 

EGZAMIN PISEMNY                           
 Test "niespodzianka", do którego uczeń nie ma 

dostępu przed podejściem do egzaminu pisemnego.                                            
EGZAMIN USTNY         

Przygotowanie jednego 
wybranego zagadnienia

spośród "Zagadnień egzaminacyjnych" 
z rozszerzenia.

EGZAMIN PISEMNY             
losowanie zestawu składajacego się 

z trzech zadań spośród 
"Zagadnień  egzaminacyjnych" 

z rozszerzenia,                                          
EGZAMIN USTNY        

Przygotowanie jednego 
wybranego zagadnienia

spośród "Zagadnień egzaminacyjnych" 
z rozszerzenia.

EGZAMIN PISEMNY 
Uczeń opracowuje w domu wszystkie tematy z rozszerzenia 

z "Zagadnień egzaminacyjnych" , 
opracowane zagadnienia przywozi ze sobą na egzamin ustny

i  przekazuje nauczycielowi.
Na egzamin pisemny (pisany w szkole) uczeń wybiera trzy zadania 

z zagadnień z rozszerzenia  
(po jednym z każdej dziesiątki).

EGZAMIN USTNY                             
Uczeń odpowiada z trzech zagadnień przygotowanych na egzamin pisemny.

2
Biologia 

Rozszerzenie
jak wyżej jak wyżej jak wyżej

3
Chemia

Rozszerzenie
jak wyżej jak wyżej jak wyżej

4
Fizyka

Rozszerzenie 
jak wyżej jak wyżej jak wyżej

5
Geografia

Rozszerzenie
jak wyżej jak wyżej jak wyżej

6
Historia

Rozszerzenie
jak wyżej jak wyżej jak wyżej

7
Historia sztuki 
Rozszerzenie

jak wyżej jak wyżej jak wyżej

8
Wiedza i 

społeczeństwo 
Rozszerzenie

jak wyżej jak wyżej jak wyżej

EGZAMIN PRAKTYCZNY              
Uczeń opracowuje w domu "Zagadnienia egzaminacyjne"  z podstawy i przynosi je na egzamin do szkoły nagrane na płycie lub pendrivie. 

Trzy z nich (każde z innej dziesiątki) wybiera na egzamin  i wykonuje je na miejscu, w szkole, na komputerze, a następnie omawia z nauczycielem.                          

Przedmioty realizowane jako rozszerzone (wybrane przedmioty - od dwóch do trzech, podane przez Państwa w ankiecie informacyjnej)



9
Język polski

 Rozszerzenie 

EGZAMIN PISEMNY                           
 Test "niespodzianka", do którego uczeń nie ma 

dostępu przed podejściem do egzaminu pisemnego.                                            
EGZAMIN USTNY         

Przygotowanie jednego
wybranego zagadnienia

spośród "Zagadnień egzaminacyjnych" 
z rozszerzenia.

EGZAMIN PISEMNY             
Losowanie zestawu składajacego się 

z trzech zadań spośród 
"Zagadnień egzaminacyjnych" 

z rozszerzenia, ćwiczenia z czytania ze 
zrozumieniem oraz pracy pisemnej w formie 

rozprawki (minimum 300 słów) na jeden z 
tematów z listy.                                         

EGZAMIN USTNY         
przygotowanie jednego
wybranego zagadnienia

spośród "Zagadnień egzaminacyjnych" 
z rozszerzenia.

EGZAMIN PISEMNY 
Uczeń opracowuje w domu wszystkie tematy z rozszerzenia 

z "Zagadnień egzaminacyjnych",  ćwiczenie z czytania ze zrozumieniem oraz 
wszystkie tematy rozprawek,

opracowane zagadnienia przywozi ze sobą na egzamin ustny
i przekazuje nauczycielowi.

Na egzamin pisemny (pisany w szkole) uczeń wybiera trzy zadania 
z zagadnień z rozszerzenia  

(po jednym z każdej dziesiątki) oraz jeden temat rozprawki.
EGZAMIN USTNY                             

Uczeń odpowiada z trzech zagadnień oraz jednego tematu rozprawki 
przygotowanych na egzamin pisemny.

10
Język angielski
Rozszerzenie

EGZAMIN PISEMNY                            
Test "niespodzianka", do którego uczeń nie ma 

dostępu przed podejściem do egzaminu pisemnego.                                              
EGZAMIN USTNY         

Przygotowanie jednego
wybranego zagadnienia

spośród "Zagadnień egzaminacyjnych" 
z rozszerzenia

EGZAMIN PISEMNY             
Losowanie zestawu składajacego się 

z trzech zadań spośród 
"Zagadnień egzaminacyjnych"

z rozszerzenia.                                          
EGZAMIN USTNY         

Przygotowanie jednego
wybranego zagadnienia

spośród "Zagadnień egzaminacyjnych" 
z rozszerzenia

EGZAMIN PISEMNY 
Uczeń opracowuje w domu wszystkie tematy z rozszerzenia 

z "Zagadnień egzaminacyjnych" , 
opracowane zagadnienia przywozi ze sobą na egzamin ustny

i przekazuje nauczycielowi.
Na egzamin pisemny (pisany w szkole) uczeń wybiera trzy zadania 

z zagadnienień z rozszerzenia
(po jednym z każdej dziesiątki). 

EGZAMIN USTNY                             
Uczeń odpowiada z trzech zagadnień przygotowanych na egzamin pisemny.

11
Drugi język 

Rozszerzenie
jak wyżej jak wyżej jak wyżej

12
Filozofia  

Rozszerzenie

13
Informatyka  
Rozszerzenie

EGZAMIN PRAKTYCZNY              
Uczeń opracowuje w domu "Zagadnienia egzaminacyjne"  z rozszerzenia i przynosi je na egzamin do szkoły nagrane na płycie lub pendrivie. 

Trzy z nich (każde z innej dziesiątki) wybiera na egzamin  i wykonuje je na miejscu, w szkole, na komputerze, a następnie omawia z nauczycielem.                          

EGZAMIN PISEMNY 
 Uczeń opracowuje w domu wszystkie tematy z "Zagadnień egzaminacyjnch" z rozszerzenia, 

opracowane zagadnienia przywozi ze sobą na egzamin ustny i przekazuje nauczycielowi.
Na egzamin pisemny (pisany w szkole) uczeń wybiera jeden temat z zagadnień z rozszerzenia.                                                                                                                                                                           

EGZAMIN USTNY 
Uczeń wykazuje się wiedzą z zakresu tematu wybranego na egzamin pisemny






