
 
 

 
-  

Tel/fax: 042-636-27-22 
www.1liceum.info 

e-mail: jedynka@1liceum.info 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1 
Matematyka 

Fizyka 
Informatyka 

IBg 
I - j. angielski 

II - j. niemiecki/ j. 
francuski 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
fizyka 

2 
Matematyka 

Chemia 
Fizyka 

ICg 
I - j. angielski 

II - j. niemiecki/ j. 
francuski 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
chemia lub fizyka 

3 
Chemia 
Biologia 

Matematyka 
IDg 

I - j. angielski 
II - j. niemiecki/ j. 

francuski 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
chemia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 
Geografia, 

Matematyka, 
j. angielski 

IAp 
I - j. angielski 

II - j. niemiecki/ j. 
francuski 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
geografia 

2 
Matematyka 

Fizyka 
Informatyka 

IBp 
I - j. angielski 

II - j. niemiecki/ j. 
francuski 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
fizyka 

3 
Matematyka 

Chemia 
Fizyka 

ICp 
I - j. angielski 

II - j. niemiecki/ j. 
francuski 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
chemia lub fizyka 

4 
Chemia 
Biologia 

Matematyka 
IDp 

I - j. angielski 
II - j. niemiecki/ j. 

francuski 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
chemia 

 
90-  

42 674 19 99 
lo2-lodz.edupage.org 
lo2@szkoly.lodz.pl

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  ne w procesie rekrutacji 

1. 

 
WOS 

geografia 
 

I AG 
gr 1 

 
j. niemiecki 

 
matematyka 

 
geografia 

 

 
WOS 

geografia 
 

I AG 
gr 2 

 
j. francuski 

 
matematyka 

lski 
geografia 

2. 
 

 
historia 

I BG 
gr 1 

 
j. niemiecki 

 
matematyka 

 
historia 

 
 

 
historia 

I BG 
gr 2 

 
j. francuski 

 
matematyka 

gielski 
historia 

3. 
 

biologia 
chemia 

I CG   gr 1  
j. niemiecki 

 
matematyka 

 
biologia 



 
 

biologia 
chemia 

I CG   gr 2  
j. francuski 

 
matematyka 

i 
biologia 

4. 
 

 
historia sztuki 

I DG   gr 1  
j. niemiecki 

 
matematyka 

 
historia 

 
 

 
historia sztuki 

I DG   gr 2  
j. francuski 

 
matematyka 

 
historia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 

 
WOS 

geografia 
 

I AP 
gr 1 

 
j. niemiecki 

 
matematyka 

 
geografia 

 

 
WOS 

geografia 
 

I AP 
gr 2 

 
j. francuski 

 
matematyka 

 
geografia 

2. 
 

 
historia 

I BP 
gr 1 

 
j. niemiecki 

 
matematyka 

 
historia 

 
 

 
historia 

I BP 
gr 2 

 
j. francuski 

 
matematyka 

 
historia 

3. 
 

biologia 
chemia 

I CP   gr 1  
j. niemiecki 

 
matematyka 

 
biologia 

 
 

biologia 
chemia 

I CP   gr 2  
j. francuski 

 
matematyka 

 
biologia 

4. 
 

 
historia sztuki 

I DP   gr 1  
j. niemiecki 

 
matematyka 

 
historia 

 
 

 
historia sztuki 

I DP   gr 2  
j. francuski 

 
matematyka 

 
historia 

 
90-  
Tel.42 6332283, fax 42 6329012 

www.trzecieliceum.pl 
mail:kontakt@lo3.elodz.edu.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  Przed  

1. 
 

Historia 
Geografia 

ag 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

 

 
Matematyka 

Historia 
Geografia 

2 
Biologia 
Chemia 

Matematyka 
bg 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

ski 

 
Matematyka 

Chemia 
Biologia 

 

3 
 

Geografia 
Matematyka 

cg 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

 

 
Matematyka 

 
Geografia 

 



4 
 

Fizyka 
Matematyka 

dg 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

 

 
Matematyka 

 
Fizyka 

 
 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 
 

Historia 
Geografia 

ap 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

 

 
Matematyka 

Historia 
Geografia 

2 
Biologia 
Chemia 

Matematyka 
bp 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

 

 
Matematyka 

Chemia 
Biologia 

 

3 
Biologia 

Geografia 
Matematyka 

cp 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

 

 
Matematyka 

Biologia 
Geografia 

 

4 
 

Fizyka 
Matematyka 

dp 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

 

 
Matematyka 

 
Fizyka 

 
IV  

91-  
42 633-62-93 

www.4liceum.pl 
sekretariat@lo4.elodz.edu.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. matematyka, biologia, 
chemia 1Eb 

j. angielski, j. 
niemiecki lub j. 

francuski 

j. polski,  
matematyka,  

biologia, 
chemia 

2. matematyka, fizyka, 
angielski 1Ef 

j. angielski, j. 
niemiecki lub j. 

francuski 

j. polski, 
 matematyka,  

fizyka,  
j. angielski 

3. polski, historia, angielski 1Fn preIB j. angielski i j. 
niemiecki 

j. polski,  
matematyka,  

historia,  
j. angielski 

4. polski, historia, angielski 1Fh preIB j. angielski i j. 
 

j. polski, 
 matematyka, 

 historia, 
 j. angielski 

5. matematyka, biologia, 
chemia, angielski 

1Gn 
preIB 

j. angielski i j. 
niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 

 biologia lub chemia,  
j. angielski 

6. matematyka, biologia, 
chemia, angielski 

1Gh 
preIB 

j. angielski i j. 
 

j. polski,  
matematyka,  

biologia lub chemia,  
j. angielski 

7. matematyka, geografia, 
francuski, angielski 1H preIB j. angielski i j. 

francuski 

j. polski,  
matematyka, 
 geografia,  
j. angielski 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. matematyka, fizyka 1A 

j. angielski i 

francuski lub j. 
niemiecki 

j. polski,  
matematyka,  

fizyka,  
j. angielski 



2. matematyka, fizyka, 
angielski 1A preIB 

j. angielski i 

francuski lub j. 
niemiecki 

j. polski,  
matematyka,  

fizyka,  
j. angielski 

3 polski, historia 1B preIB 

j. angielski i 

francuski lub j. 
niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 

 historia, 
j. angielski 

4 polski, geografia 1C preIB 

j. angielski i 

francuski lub j. 
niemiecki 

j. polski,  
matematyka,  

geografia,  
j. angielski 

5. biologia, chemia 1D 

j. angielski i 

francuski lub j. 
niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 

 biologia,  
chemia 

6. biologia, chemia 1D preIB 

j. angielski i 

francuski lub j. 
niemiecki 

j. polski,  
matematyka,  

biologia lub chemia,  
j. angielski 

 
93- jska 21 

tel./fax 42 684 22 20 
www.lo6.szkoly.lodz.pl    kontakt@lo6.elodz.edu.pl 

 
 

 
 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  e rekrutacji 

1. angielski, do wyboru od 
2 klasy: historia, wos, 

biologia 

1Ga 

 
 

 

 
matematyka,  

 
geografia 

2. 

 
do wyboru od 2 klasy: 

geografia, historia, wos, 
 

1Gb  
 

 
matematyka,  

 
geografia, 

 

3. 

 
 do wyboru od 2 klasy: 

geografia, historia, wos, 
 

1Gbf  
 

 
matematyka, 
  
geografia 

4. 
angielski, 

do wyboru od 2 klasy: 
geografia, historia, wos, 

biologia 

1Gc  
 

 
matematyka, 
   
geografia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. angielski, do wyboru od 
2 klasy: historia, wos, 

biologia, chemia, fizyka 

1Pa 

 
 

 

 
matematyka, 

  
geografia 

2. 

 
do wyboru od 2 klasy: 

geografia, historia, wos, 

chemia, fizyka 

1Pb  
cuski 

 
matematyka, 
  
geografia 

3. 

 
do wyboru od 2 klasy: 

geografia, historia, wos, 

chemia, fizyka 

1Pef  
 

 
matematyka,  

 
 geografia 



4. 

biologia, 
do wyboru od 2 klasy: 

geografia, historia, wos, 

chemia, fizyka 

1Pz  
  

 
 

90- ka 105 
tel. 42 678 65 22, fax: 42 679 08 06, 

www.8lolodz.edupage.org,  e-mail: osemka@8lolodz.eu 
 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 

 
; 

rozszerz. do wyboru w 
blokach: 

biologia-chemia 
lub matematyka-

geografia 

1Ag 
klasa 

na 

niemiecki
m 

 
 

 
 

 
matematyka, 

 
rozszerzenie biol-chem: biologia 

rozszerzenie mat-geog: geografia 

2. 

 
 

geografia 
w  

1Bg  
 

 
 

matematyka, 
 geografia 

3. 

 
 

historia 
 

1Cg 
 
 

 

 
 

matematyka, 
historia 

4. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1Dg  

 

 
 

matematyka, 
biologia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  ji 

1. 
 

 
 

0 
klasa 

 

 
  

od klasy 
pierwszej 

 
 

 
matematyka, 

geografia 

2. 

a 
 

 
rozszerz. do wyboru w 

blokach: 
biologia-chemia 

lub geografia-historia 

1Ap 
klasa 

na 

niemiecki
m 

 
 

 
 polski, 

 
 matematyka 

 
rozszerzenie biol-chem: biologia 
rozszerzenie hist-geog: geografia 

3. 
 
 

matematyka 
1Bp  

 

 
 

matematyka,  
geografia 

4. 
 

 
historia 

1Cp 
 
 

 

 
 

matematyka,  
historia 

5. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1Dp  

 

 
 

 matematyka, 
biologia 



IX Liceu  
 93-  

42-684-24-45, fax 42 684 24 45 
www.dziewiatka.edu.pl, lo9@toya.net.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. matematyka, 
informatyka 1ag 

j. angielski,  
j. niemiecki,  

 

j. polski,  
matematyka,  
informatyka,  

j. obcy 

2. biologia, chemia 1bg 

j. angielski,  
j. niemiecki,  

 
j. francuski 

j. polski, 
matematyka, 

biologia, 
chemia 

3. j. polski, WOS 1cg 
j. angielski,  
j. niemiecki,  

 

j. polski,  
matematyka, 

 WOS,  
historia 

4. geografia, j. angielski 1dg 
j. angielski,  
j. niemiecki,  
j.  

j. polski, 
 matematyka, 

 geografia, 
 j. angielski 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. matematyka, 
informatyka, j. angielski 1a 

j. angielski,  
j. niemiecki,  

 

j. polski,  
matematyka,  
informatyka,  
j. angielski 

2. biologia, chemia 1b 

j. angielski,  
j. niemiecki, 

  
j. francuski 

j. polski,  
matematyka,  

biologia,  
chemia 

3. j. polski, WOS 1c 
j. angielski,  
j. niemiecki,  

 

j. polski,  
matematyka, 

 WOS,  
historia 

4. geografia, j. angielski 1d 
j. angielski,  
j. niemiecki,  

 

j. polski,  
matematyka,  

geografia,  
j. angielski 

5. geografia, 
j. angielski/j. niemiecki 1e 

j. angielski,  
j. niemiecki,  

 

j. polski,  
matematyka,  

geografia,  
j. angielski/j. niemiecki 

 
90-  

tel. 426747778, fax 426747732 
www.11liceumlodz.wikom.pl, adres e-mail: 11liceumlodz@wikom.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1 

 
 

Historia 
Geografia 

Matematyka 
Do wyboru: 

 

A1 
14 miejsc 

angielski  
poziom 

 
2. Do wyboru: 

 
 
 

 
 

Matematyka 
Historia lub Geografia 

 
 

Biologia 
Matematyka 
Do wyboru: 

Fizyka lub Chemia 

A2 
14 miejsc 

angielski  
poziom 

 
2. Do wyboru: 

 
 
 

 
 

Matematyka 
Biologia lub Chemia lub Fizyka 



2 

 
 

Historia 
Geografia 

Matematyka  
Do wyboru: 

 

B1 
14 miejsc 

 poziom 
 

2. Do wyboru: 
 
 
 

 
 

Matematyka 
Historia lub Geografia 

Biologia  
Matematyka  
Do wyboru: 

Fizyka lub Chemia 

B2 
14 miejsc 

 
2. Do wyboru: 

 
 
 

 
 

Matematyka 
Biologia lub Fizyka lub Chemia 

3 

Historia 
Matematyka 
Geografia 

Do wyboru: 
 

C 
28 miejsc 

 
2. Do wyboru: 

 
 
 

 
 

Matematyka 
Historia lub Geografia 

4 

Biologia 
Matematyka 
Do wyboru: 

Fizyka lub Chemia 

D 
28 miejsc 

 
2. Do wyboru: 

 
 
 

 
 

Matematyka 
Biologia lub Fizyka lub Chemia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. z iem francuskim* 
W 

28 miejsc 
 

18 h  

2 

 
 

Historia 
Geografia 

Do wyboru: 
 

E1 
14 miejsc 

angielski  
poziom 

 
2. Do wyboru: 

 
 
 

 
 

Matematyka 
Historia lub Geografia 

 
 

Biologia 
Matematyka 
Do wyboru: 

Fizyka lub Chemia 

E2 
14 miejsc 

1. 
angielski  

poziom 
 

2. Do wyboru: 
ski 

 
 

 

 
 

Matematyka 
Biologia lub Chemia lub Fizyka 

3 

Historia 
Geografia 

Do wyboru: 
 

F1 
14 miejsc 

 

 
2. Do wyboru: 

 
 
 

yk polski 
 

Matematyka 
Historia lub Geografia 

Biologia 
Matematyka 
Do wyboru: 

Fizyka lub Chemia 

F2 
14 miejsc 

 
2. Do wyboru: 

 
 
 

 
 

Matematyka 
Biologia lub Fizyka lub Chemia 

4 

Biologia 
Matematyka 
Do wyboru: 

Fizyka lub Chemia 

G 
28 miejsc 

 
2. Do wyboru: 

 
 
 

 
 

Matematyka 
Biologia lub Fizyka lub Chemia 

 
ul. Anstadta 7, 91-  

Tel 42 633 40 82,   
www.12lo.ehost.pl, lo12@12lo.ehost.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  Przedm  

1. 
 
 
 

matematyka, fizyka, j. 
angielski 

 
 

1Ag 

j. niemiecki,  
j. francuski,  

 
 j. rosyjski 

wo) 

j. polski,  
matematyka,  

fizyka, 
 j. angielski 



2. matematyka, fizyka 1Bg 

j. niemiecki, 
 j. francuski,  

 
j. rosyjski 

wo) 
 
 

j. polski,  
matematyka,   

fizyka 
j. obcy 

 
 
 

3. matematyka, biologia, 
chemia 1Eg 

j. niemiecki, 
 j. francuski, 

  
j. rosyjski 

wo) 
 
 

j. polski,  
matematyka, 

 biologia lub chemia, 
 j. obcy 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. matematyka, fizyka, j. 
angielski 1Ap 

j. niemiecki, 
 j. francuski, 

 j. hiszpa  
j. rosyjski  

wo) 

j. polski,  
matematyka,  

fizyka,  
j. angielski 

 
 
 

2. matematyka, fizyka 1Bp 

j. niemiecki, 
 j. francuski, 

  
j. rosyjski 

wo) 

j. polski, 
 matematyka,  

fizyka,  
 j. obcy 

 

3. matematyka, biologia, 
chemia 1Ep 

j. niemiecki, 
 j. francuski, 

  
 j. rosyjski 

wo) 

j. polski,  
matematyka,  

biologia lub chemia, 
  j. obcy 

4. matematyka, geografia, 
 j. angielski 1D 

j. niemiecki,  
j. francuski,  

 
j. rosyjski 

(mi
wo) 

j. polski,  
matematyka, 
 geografia,   
j. angielski 

 
 91- Eliasza Chaima Majzela 4 

 tel. 42 657 55 28/ fax. 42 657 17 58  
www.13lo.edu.pl, kontakt@lo13.elodz.edu.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 
 

historia 
geografia 

1A2 

1gr. 
j. francuski od 

podstaw /j. 
angielski 

 
2gr. 

j. francuski 
 

/j. angielski 
 
 

 
matematyka 

 
historia albo geografia 

+ 
w 2gr.  

- poziom A2/A2+ 
29 maja 2019r. g. 13.00 



2. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1B2 

1gr. i 2gr. 
j. angielski/ 

wyboru: 
j. niemiecki 

kontynuacja/ 

podstaw/ 
j. francuski od 

podstaw/ 
j. francuski 
kontynuacja 

wyczerpania 
limitu wolnych 

miejsc w grupie) 

 
matematyka 

 
biologia albo chemia 

3. 
matematyka 

fizyka 
 

1C2 

1gr. 
j. angielski/ 

wyboru : 
j. niemiecki 

kontynuacja/ 

podstaw/ 
j. francuski od 

podstaw/ 
j. francuski 
kontynuacja 

wyczerpania 
limitu wolnych 

miejsc w grupie) 
2gr. 

j. francuski 
 

/j. angielski 

 
matematyka 

 
fizyka 

+ 
w 2gr.  

 poziom A2/A2+ 
29 maja 2019r. g. 13.00 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 

1gr.  
historia 

j. francuski dw. 
 

2gr. matematyka 
fizyka 

j. francuski dw. 

1DW 

1gr. i 2gr. 
od klasy 

 
j. francuski 

 
od podstaw 

 

nauczane od 
klasy 1. 

1gr.   
          od 
podstaw 

2gr.  j. angielski 
kontynuacja 

1 gr.  
matematyka 

 
historia albo WOS 
2gr.  

matematyka 
 

fizyka 
+ 

 
28 maja 2019 r. g. 12.00 

 

2. 
 

historia 
WOS 

1A 
1gr. i 2gr. 

j. angielski/ j. 
francuski 

 
matematyka 

 
historia albo WOS 

 



3. 
biologia 
chemia 

 
1B 

1gr. i 2gr. 
j. angielski/ 

wyboru: 
j. niemiecki 

kontynuacja/ 

podstaw/ 
j. francuski od 

podstaw/ 
j. francuski 
kontynuacja 

wyczerpania 
limitu wolnych 

miejsc w grupie) 

 
matematyka 

 
biologia albo chemia 

4. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1C 

1gr. i 2gr. 
j. angielski/ 

wyboru: 
j. niemiecki 

kontynuacja/ 

podstaw/ 
j. francuski od 

podstaw/ 
j. francuski 
kontynuacja 

wyczerpania 
limitu wolnych 

miejsc w grupie) 

 
matematyka 

 
fizyka 

 
91-  

tel. 42 252 98 03/04     504 830 509 
e-mail: kontakt@lo15.elodz.edu.pl 

 www. xvlo.lodz.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. j. polski, j. angielski, 
historia 1aG 

j. angielski 
do wyboru: 

         
        j. niemiecki 

 

j. polski,  
matematyka,  
j. angielski, 

historia lub WOS 

2. j. polski, j. angielski, 
geografia 1bG 

j. angielski 
   do wyboru: 
    

j. rosyjski 

j. polski,  
matematyka, 
 j. angielski, 

geografia lub WOS 

3. j. angielski, biologia, 
chemia 1cG 

j. angielski 
  do wyboru:  

     j. rosyjski lub  
  j. niemiecki 

j. polski,  
matematyka,  
j. angielski, 

biologia lub chemia 
 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  Przedmioty  

1. j. polski, j. angielski, 
historia 1aP 

j. angielski 
do wyboru: 

         
         j. niemiecki 

 

j. polski,  
matematyka, 
 j. angielski, 

historia lub WOS 

2. matematyka, j. angielski, 
geografia 1bP 

j. angielski 
 

        do wyboru: 
          

j. rosyjski 

j. polski, 
 matematyka,  
j. angielski, 

geografia lub WOS 

3. j. angielski, biologia, 
chemia 1cP 

j. angielski 
   do wyboru: 

     j. rosyjski lub  
j. niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 
 j. angielski, 

biologia lub chemia 



4. j. angielski, geografia, 
WOS 1dP 

j. angielski 
   do wyboru: 

     j. rosyjski lub  
  j. niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 
 j. angielski, 

geografia lub WOS 
 

94- ,  
tel./fax. 42 633 93 23 

www.lo18lodz.pl; sekretariat@liceum18lodz.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  i 

1. 

 
j. polski 

geografia 
wos 

 

1ag 
Policyjno-
prawna 

j. angielski./ j. niemiecki. 
 

j. niemiecki. lub 
j. rosyjski lub  j. angielski. 

 
j.polski,  

matematyka,  
geografia,  

wos lub historia 
 

2 
biologia 

geografia 
matematyka 

1bg 

j. angielski./ j. niemiecki. 
 

j. niemiecki. lub 
j. rosyjski lub  j. angielski. 

j.polski, 
 matematyka,  

biologia,  
geografia 

3 
 

 
j. polski 

j. angielski 
historia 

 

1cga 
j. angielski 

j. niemiecki lub j. rosyjski
 

j.polski,  
matematyka, 
 j.angielski,  

historia lub wos 

 
j. polski 

j. niemiecki 
historia 

 

1cgn 

 
j. niemiecki 

j. rosyjski lub j. angielski 
 

j.polski,  
matematyka, 
 jniemiecki,  

historia lub wos 

4 

 
j. angielski 

historia 
biologia 

 

1eg 
wojskowa 

j. angielski 
j. niemiecki lub j. rosyjski

 

j.polski, 
 matematyka,  
j. angielski,  

biologia lub historia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. j. polski 
geografia 

 
1ap 

policyjno-
prawna 

j. angielski./ j. niemiecki. 
 

j. niemiecki. lub 
j. rosyjski lub  j. angielski

j. polski,  
matematyka,  

geografia, 
 wos lub j. obcy 

2 biologia 
chemia 

1bp 
 

j. angielski./ j. niemiecki. 
 

j. niemiecki. lub 
j. rosyjski lub  j. angielski

 

j. polski, 
 matematyka, 

 biologia, 
 chemia 

3 
 

j. polski 
j. angielski 

 
1cpa 

 

 
j. angielski 

j. niemiecki lub j. rosyjski
 

j. polski,  
matematyka,  
j. angielski,  

geografia lub wos 

j. polski 
j. niemiecki 1cpn 

 
j. niemiecki 

j. rosyjski lub j. angielski 
 

j. polski,  
matematyka, 
 j. niemiecki,  

geografia lub wos 

4 geografia 
matematyka 1dp 

 
j. angielski./ j. niemiecki. 

 
j. niemiecki. lub 

j. rosyjski lub  j. angielski
 

j .polski,  
matematyka, 
 geografia, 

 j. obcy 

5 j. angielski 
matematyka 

1ep 
wojskowa 

 
j. angielski 

j. niemiecki lub j. rosyjski
 

j .polski,  
matematyka, 
 j. angielski, 

 historia lub wos 



 
 

93- -28-19, 648-75-77 
kontakt@lo20.elodz.edu.pl   

 www.loxxlodz.wikom.pl 

 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1 angielski, historia lub 
geografia 

 

a 

j. angielski  
i do wyboru j. niemiecki  

lub j. rosyjski lub j. 
 

 

 
matematyka, 

  
geografia 

 

2 chemia lub matematyka 
 

b 

j. angielski  
i do wyboru j. niemiecki  

lub j. rosyjski lub j. 
 

 

 
matematyka, 

  
biologia 

 

3 wos c 

j. angielski  
i do wyboru j. niemiecki  

lub j. rosyjski lub j. 
 

 

 
 

 historia,  
matematyka 

 

4 angielski, matematyka d 

j. angielski  
i do wyboru j. niemiecki  

lub j. rosyjski lub j. 
 

 

 
 matematyka,  

 
 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

 angielski, historia lub 
geografia 

 

A 

j. angielski  
i do wyboru j. niemiecki  

lub j. rosyjski lub j. 
 

 
 

 
matematyka,  

 
 geografia 

 

 chemia lub matematyka 
 

B 

j. angielski  
i do wyboru j. niemiecki  

lub j. rosyjski lub j. 
 

 

 
matematyka,  

 
 biologia 

 

 wos 
 
 

C 

j. angielski  
i do wyboru j. niemiecki  

lub j. rosyjski lub j. 
 

 

 
 

historia,  
matematyka 

 

 angielski, matematyka 
 

D 

j. angielski  
i do wyboru j. niemiecki  

lub j. rosyjski lub j. 
 

 

 
 

  matematyka,  
 

 

  E  
 

 
matematyka,  

 
 

 
90-  

tel./fax. 42 636 68 54,  
http://lo21.szkoly.lodz.pl, sekretariat@lo21.elodz.edu.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   



1. 

 
 

historia 
geografia 

I Ag 

: 
angielski, 

 kontynuacja 

od podstaw 

 
matematyka 

geografia 
historia 

2. 
biologia 
chemia 

matematyka 
I Bg 

: 
angielski, 

 kontynuacja 
 

od podstaw 

 
matematyka 

biologia 
chemia 

3. 
matematyka 

geografia 
 

I Cg 

: 
angielski, 

 kontynuacja 

, 

od podstaw 

 
matematyka 

geografia 
 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  procesie rekrutacji 

1. 

 
 

historia 
 

I Ap 

: 
angielski, 

 kontynuacja 

od podstaw 

 
matematyka 

historia 
ngielski 

2. 
biologia 
chemia 

matematyka 
I Bp 

: 
angielski, 

 kontynuacja 

od podstaw 

 
matematyka 

biologia 
chemia 

3. 
matematyka 

geografia 
 

I Cp 

: 
angielski, 

 kontynuacja 

od podstaw 

 
matematyka 

geografia 
 

4. 
matematyka 

chemia 
fizyka 

I Dp 

: 
angielski, 

 kontynuacja 

od podstaw 

 
matematyka 

chemia 
fizyka 

 
 92 -  

 42 674 58 72, fax. 42 674 58 72          
lo23lodz.pl,             lo23lodz@gmail.com 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  Przedmi  



1. biologia 
geografia Eg 

I  j. angielski 
II-do wyboru: 

-j. niemiecki (pocz. lub 
kont.) 

- j. rosyjski (pocz. lub 
kont.) 

- j. francuski (pocz. lub 
kont.) 

-  

 
matematyka 

 
biologia lub geografia 

 

2.  
geografia Sg 

I  j. angielski 
II- do wyboru jeden z:  

- j. niemiecki (pocz. lub 
kont.) 

- j. rosyjski (pocz. lub 
kont.) 

-j. francuski (pocz. lub 
kont.) 

-  

 
matematyka 

 
ub geografia 

 

3.  
historia Mg 

I  j. angielski 
II- do wyboru jeden z: -j. 

niemiecki (pocz. lub 
kont.) 

- j. rosyjski (pocz. lub 
kont.) 

- j. francuski (pocz. lub 
kont.) 

-  

 
matematyka 

 
historia 

 

4. biologia 
chemia Rg 

I  j. angielski 
II- do wyboru jeden z:  

- j. niemiecki (pocz. lub 
kont.) 

- j. rosyjski (pocz. lub 
kont.) 

-j. francuski (pocz. lub 
kont.) 

-  

 
matematyka 

 
biologia lub chemia 

 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 
 

biologia 
geografia 

Ep 

I  j. angielski 
II-do wyboru jeden z:  

- j. niemiecki (pocz. lub 
kont.) 

- j. rosyjski 
- j. francuski (pocz. lub 

kont.) 
-  

 
matematyka 

 
biologia lub geografia 

 

2.  
geografia Sp 

I  angielski 
II -niemiecki (pocz. lub 

kont.) 
 

 
matematyka 

 
 

 

3.  polski 
historia Mp 

I  j. angielski 
II-do wyboru jeden z:  

- j. niemiecki (pocz. lub 
kont.) 

- j. rosyjski 
- j. francuski (pocz. lub 

kont.) 
-  

 
matematyka 

 
historia 

 

4. biologia 
chemia Rp 

I  j. angielski 
II-do wyboru jeden z:  

 - j. niemiecki (pocz. lub 
kont.) 

- j. rosyjski 
- j. francuski (pocz. lub 

kont.) 
-  

 
matematyka 

 
biologia lub chemia 

 

-Curie 
91-  
Tel. 42 6574930 fax. 426574930 

www.lo24.pl   e-mail: kontakt@lo24.elodz.edu.pl 
Absolwenci gimnazjum 



Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  Pr  

1. 
biologia, matematyka 

oraz do wyboru 
chemia lub fizyka 

1Bg 

 

wyboru:  
niemiecki, rosyjski lub 

 

 
matematyka,  

 
biologia lub chemia 

2. 

geografia, wiedza 
o  
oraz do wyboru 

historia 

1Gg 

 
 

wyboru:  
niemiecki, rosyjski lub 

 

 
matematyka,  

 
geografia lub wiedza o  

3. 

 geografia, 
oraz do wyboru 

historia 

1Hg 

 

wyboru: 
 niemiecki, rosyjski lub 

 

 
matematyka,  

 
geografia lub historia 

4. angielski 
oraz do wyboru 

chemia lub fizyka 

1Mg 

 
 

wyboru:  
niemiecki, rosyjski lub 

 

 
matematyka,  

 
chemia lub fizyka 

     
 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
od    

1. 

 

 

angielski 
 

1Ap 

 

wyboru:  
niemiecki, rosyjski lub 

 

ski,  
matematyka,  

 
geografia lub historia 

2. 

 

 

angielski 
 

1Bp 

 

wyboru: 
 niemiecki, rosyjski lub 

 

 
matematyka,  

 
geografia lub historia 

3. 

 
matematyka, biologia 

oraz do wyboru 
chemia lub fizyka 

 

1Cp 

 
 

wyboru:  
niemiecki, rosyjski lub 

 
 

 
matematyka,  

 
biologia lub chemia 

4. 

 

angielski 
oraz do wyboru 

chemia lub fizyka 
 

1Dp 

 

wyboru:  
niemiecki, rosyjski lub 

 

 
matematyka, 
  

fizyka lub chemia 

go 
93-  
 tel. 42 253 10 50, fax 42 253 10 51 

www.25lo.pl, kontakt@lo25.elodz.edu.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  Przedmi  

1. 
geografia, 

j. angielski lub  wos, 
j.polski lub matematyka 

A 
 

j. niemiecki lub 
j. rosyjski 

j. polski,  
matematyka,  

geografia,  
j. angielski, 

2. 

matematyka 
fizyka 

j. angielski lub 
informatyka 

B 
j.  
j. niemiecki lub 

j. rosyjski 

j. polski, 
 matematyka,  

fizyka, 
 informatyka 



3. 

biologia 
chemia 

matematyka lub j. 
angielski 

C 
 

j. niemiecki lub 
j. rosyjski 

j. polski, 
 matematyka,  

biologia,  
chemia 

wowej 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. geografia, j. angielski A1 
 

j. niemiecki lub 
j. rosyjski 

j. polski,  
matematyka, 
 geografia, 
 j. angielski, 

2. matematyka, fizyka B1 
 

j. niemiecki lub 
j. rosyjski 

j. polski,  
matematyka,  

fizyka,  
informatyka 

3. biologia, chemia C1 
 

j. niemiecki lub 
j. rosyjski 

j. polski,  
matematyka,  

biologia,  
chemia 

4. j. polski, historia D1 
 

j. niemiecki lub 
j. rosyjski 

j. polski, 
 matematyka,  

historia,  
wos 

a, j. 
angielski, j. polski, matematyka, wos.. 

 
-  

www.lo26.pl 
kontakt@lo26.elodz.edu.pl 

tel. (42) 686-86-15 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 

j. polski 
historia 

geografia 
wos 

1AG j. angielski/j. angielski 
 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
geografia/historia/wos 

2. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1BG j. angielski/j. angielski 
j. niemiecki/j. niemiecki 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
fizyka/informatyka 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1CG j. angielski/j. angielski 

j. francuski/j. niemiecki 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
biologia/chemia 

4. 
matematyka 
j. angielski 

fizyka 
1DG j. angielski/j. angielski 

j. francuski/j. rosyjski 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
fizyka/informatyka 

5. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1EG j. angielski/j. angielski 

j. rosyjski/j. rosyjski 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
biologia/chemia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 
j. polski 

geografia 
historia 

1AP j. angielski/j. angielski 
 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
historia/geografia 

2. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1BP j. angielski/j. angielski 
j. niemiecki/j. niemiecki 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
fizyka/informatyka 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1CP j. angielski/j. angielski 

 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
biologia/chemia 



4. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

1DP j. angielski/j. angielski 
 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
geografia 

5. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1EP j. angielski/j. angielski 

j. rosyjski/j. francuski 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
biologia/chemia 

6. 
matematyka 

chemia 
fizyka 

1FP j. angielski/j. angielski 
 

j. polski 
matematyka 

j. obcy 
chemia/fizyka 

 
 

90-  
Adres strony www: bytnarowka.pl , 

Adres  mailowy: lo29@szkoly.lodz.pl lub sekretariat@bytnarowka.home.pl lub kontakt@lo29.elodz.edu.pl 
Nr tel: 42 678 94 82 

 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  e w procesie rekrutacji 

1. angielski, do wyboru: 
geografia lub fizyka 

1e 

 
 

 

 
 

 matematyka, 
geografia lub fizyka 

2. 

do wyboru: 
historia lub geografia, 

 

1f 

 
 

 

 
  

matematyka, 
geografia lub historia 

3. 
biologia, chemia, 

do wyboru: matematyka 
 

1g 

 
 

 

 
  
 matematyka, 

biologia lub chemia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1 matematyka, fizyka 1a 

 
 

francuski 

 
 

matematyka, 
 fizyka 

 

2 yk polski, 
 1b 

 
 

francuski 

 
  

matematyka, 
historia 

3 
 

geografia 
1c  

 

ski,  
 

matematyka,  
geografia 

 
 

4 biologia, chemia, 
matematyka 1d 

 
 

francuski 

 
  
 matematyka, 

biologia lub chemia 
 .I. Krasickiego 

91-  
liceumnasowinskiego@op.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   



1. 

Angielski 
 

polski, historia, wos lub          
geografia 

 

1ag 
agd, agr 

Agd: j. angielski  poziom 
 

niemiecki, j. francuski  
lub j. rosyjski 

 
Agr: j. angielski poziom 

rozszerzony 

niemiecki, j. francuski 
 lub j. rosyjski 

 
 

Matematyka 
Historia/Geografia 

2. 

Angielski 
 

matematyka, fizyka, 
informatyka lub 

geografia 
 

1bg 

j. angielski 

niemiecki, j. francuski 
 lub j. rosyjski 

k polski 
 

Matematyka 
Fizyka/ Geografia 

3. 

Angielski 
 

biologia, chemia, 
geografia  lub wos 

1cg 

j. angielski 

niemiecki, j. francuski 
 lub j. rosyjski 

 
 

Matematyka 
Biologia/ Chemia/ Geografia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 

 
 

 
historia lub wos 

1ap 
apd, apr 

Apd: j. angielski  poziom 
 

niemiecki, j. francuski  
lub j. rosyjski 

 
Apr: j. angielski poziom 

rozszerzony 

niemiecki, j. francuski 
 lub j. rosyjski 

 

 
 

Matematyka 
Historia/Wos 

2. 
Matematyka 

informatyka lub 
geografia 

1bp 

j. angielski 

niemiecki, j. francuski 
 lub j. rosyjski 

 
 

Matematyka 
Informatyka/Geografia 

3. 

 
Biologia 

 
chemia lub geografia 

1cp 

j. angielski 

niemiecki, j. francuski 
 lub j. rosyjski 

 
 

Matematyka 
Biologia/Chemia/ Geografia 

 

4. 

 
Geografia 

 
b wos 

 

1dp 

j. angielski 

niemiecki, j. francuski 
 lub j. rosyjski 

 
 

Matematyka 
Geografia/ Wos 

 
 

 
 

93 -  
tel./fax 42 643 14 15, www.lo31.pl 
e-mail: kontakt@lo31.elodz.edu.pl 

 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  Przedmi  

1. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

Ag 

j. angielski, 
do wyboru: 

 j. niemiecki, lub  
 

j. francuski 

 
  
matematyka,  

fizyka 

2. 
biologia 
chemia 

matematyka 
Bg 

j. angielski, 
do wyboru: 

 j. niemiecki, lub  
 

j. francuski 

 
matematyka,  

biologia,  
chemia 



3. 
matematyka 

 
geografia 

Cg 

j. angielski, 
do wyboru: 

 j. niemiecki, lub  
 

j. francuski 

 
  

matematyka, 
 geografia 

4. 

 
historia 

geografia 
 

Eg 

j. angielski, 
do wyboru: 

 j. niemiecki, lub  
 

j. francuski 

 
  

 historia,  
geografia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

A 

j. angielski, 
do wyboru: 

 j. niemiecki, lub  
 

j. francuski 

 
  
matematyka, 

 fizyka 

2. 
biologia 
chemia 

matematyka 
B 

j. angielski, 
do wyboru: 

 j. niemiecki, lub  
 

j. francuski 

 
matematyka,  

biologia,  
chemia 

3. 
matematyka 

 
geografia 

C 

j. angielski, 
do wyboru: 

 j. niemiecki, lub  
 

j. francuski 

 
  
 matematyka, 

 geografia 

4. 
 

historia 
geografia 

D 

j. angielski, 
do wyboru: 

 j. niemiecki, lub  
 

j. francuski 

 
  

 historia,  
geografia 

 
-  

tel.: (42) 688-15-65; fax: (42) 688-15-65 
www.33lo.pl/; kontakt@lo33.elodz.edu.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. geografia 

1i 
(integracy

jna) 

j. angielski, 
j. niemiecki,  

 

 
matematyka, 

 historia,  
geografia 

2. matematyka, fizyka, 
 1m 

j. angielski, 
j. niemiecki, 

 

 
 matematyka, 

 fizyka, 
  

3. matematyka, geografia, 
WOS 1o 

j. angielski, 
j. niemiecki, 

 

 
 matematyka,  

geografia, 
 k angielski 

4. matematyka, biologia, 
chemia 1p j. angielski,  

 

 
 matematyka,  

chemia,  
biologia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
  e w procesie rekrutacji 

1. angielski, historia 1a j. angielski,  
 

 
matematyka,  

 
historia 

2. geografia, 
WOS 

1b 
(integracy

jna) 

j. angielski,  
j. niemiecki,  

 

polski,  
matematyka, 

  
 geografia 

3. matematyka, chemia, 
 1c 

j. angielski, 
j. niemiecki,  

 

 
 matematyka, 

  
chemia 



4. matematyka, geografia, 
WOS 1d 

j. angielski, 
j. niemiecki,  
j. h  

 
 matematyka, 

  
 geografia 

5. matematyka, biologia, 
chemia 1e 

j. angielski, 
 j. niemiecki, 

 

 
 matematyka,  

biologia,  
chemia 

 
91-0  

Tel. 42 653 39 91, fax 42 653 39 93 
www.lo34lodz.wikom.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 
i, 

angielski 
1A  

 

 
matematyka, 

 
historia 

2. 
niemiecki 

1B  
 

 
matematyka, 

 
biologia/chemia 

3. angielski, informatyka 1C  
 

 
matematyka, 

 
geografia 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 
informatyka 

1D 
 

 

 
matematyka,  

i, 
 

2. kultura antyczna, 
geografia/historia 

1E  
 

 
 matematyka, 

  
geografia/historia 

3. angielski, informatyka 1F 
zyk angielski, 

 

 
matematyka, 

  
geografia 

4. informatyka, 
historia/wiedza o 

 

1G 
 

 

 
matematyka, 

 k angielski, 
 

 
91-  

42 659-20-76, fax 42 659-10-97 
www.lo42lodz.pl zso4lodz@op.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 

WOS, 
j.angielski, 

geografia lub 
historia 

I gg z 

pedagogic

graniczna 

j. angielski, 
j. niemiecki lub 

j.  

j. polski,  
matematyka, 
 j. angielski,  

WOS 

2. 

WOS i dwa do wyboru 
 

historia, 
matematyka, 

j.angielski 

I hg z 

pedagogic

policyjna 

j. angielski, 
j. niemiecki lub 

j.  

j. polski,  
matematyka,  

WOS,  
w-f 

3. 

j. polski i dwa do wyboru 

j.angielski, 
historia, 

matematyka 

I ig 
dziennikar

sko-
filmowa 

pod 
patronate

m TVP 

j. angielski, 
j. niemiecki lub 

j.  

j. polski,  
matematyka, 
 j. angielski,  
informatyka 



4. 

j. polski i dwa do wyboru 

geografia, historia, 
biologia 

 
j. angielski, 

j. niemiecki lub 
j.  

j. polski,  
matematyka, 
 geografia,  

biologia 

5. 
matematyka, 
informatyka, 

fizyka lub chemia 

I kg 
matematy

czno-
informatyc

zna 

j. angielski, 
j. niemiecki lub 

j.  

j. polski,  
matematyka,  
informatyka,  

fizyka 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 
WOS, 

j. angielski, 
geografia lub historia 

Ia sp z 

pedagogic

graniczna 

j. angielski, 
j. niemiecki lub 

j.  

j. polski, 
 matematyka,  
j. angielski,  

WOS 

2. 

WOS i dwa do wyboru 
 

historia, 
matematyka, j.angielski 

Ib sp z 

pedagogic

policyjna 

j. angielski, 
j. niemiecki lub 

j.  

j. polski,  
matematyka,  

WOS, 
 w-f 

3. 

j. polski i dwa do wyboru 

j.angielski, historia, 
matematyka 

Ic sp 
dziennikar

sko-
filmowa 

pod 
patronate

m TVP 

j. angielski, 
j. niemiecki lub 

j.  

j. polski,  
matematyka,  
j. angielski,  
informatyka 

4. 

j. polski i dwa do wyboru 

geografia, historia, 
biologia 

Id sp 
 

j. angielski, 
j. niemiecki lub 

j.  

j. polski,  
matematyka, 
 geografia, 
 biologia 

5. 
matematyka, 
informatyka, 

fizyka lub chemia 

Ie sp 
matematy

czno- 
informatyc

zna 

j. angielski, 
j. niemiecki lub 

j.  

j. polski, 
 matematyka,  
informatyka,  

fizyka 

6. biologia, chemia, 
matematyka lub fizyka 

If sp 
biologiczn

o- 
chemiczna 

j. angielski, 
j. niemiecki lub 

j.  

j. polski,  
matematyka,  

biologia, 
 chemia 

 
-  

tel. fax (042) 640-34-41, www.zso5lodz.pl, 
adrese-mail: zso5lodz@onet.eu 

 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 

 
Historia lub WOS 

 
(integracyjna) 

A 

 
 
 

 
 

 
Matematyka 

Historia lub WOS 
 

2. 

 
Historia lub WOS 

Geografia 
 

B 

 
 
 

 
 

 
Matematyka 

Historia lub WOS 
 

3. 

Biologia 
Geografia lub 
matematyka 

WOS 
 

C 

 
 
 

 
 

 
Matematyka 

Biologia lub geografia lub WOS 
 



4. 

Biologia 
Chemia lub fizyka 

 
 

(sportowa, LA) 

D 

 
 

 
 

 
Matematyka 

Biologia 
Chemia lub fizyka 

5. 

Biologia 
Chemia 

 
 

(sportowa, PR) 

E 

 
 

 
 

 
Matematyka 

Biologia lub chemia 
 

 
 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. 

 
Historia lub WOS 

 
(integracyjna) 

A 

 
 

 
 

 
Matematyka 

Historia lub WOS 
 

2. 

 
Historia lub WOS 

Geografia 
 

B 
 
 

 

 
Matematyka 

Historia lub WOS 
 

3. 

 
 
 

 

C 
 
 

 

 
Matematyka 

Historia lub WOS 
 

4. 

Geografia 
Biologia lub Matematyka 

WOS 
 

D 
 
 

 

 
Matematyka 
Geografia 

Biologia lub WOS 

5. 

Biologia lub Matematyka 
Chemia lub Fizyka 

 
 

 

E 
 

 niemiecki 
 

 
Matematyka 

Chemia lub fizyka 
 

 

6. 

Biologia 
Chemia 

 
 

(sportowa) 

F 
 
 

 

 
Matematyka 

Biologia lub Chemia 
 

 
 

 
93-  251 80 05, fax. 42 251 80 05,  

lo44.szkoly.lodz.pl, lo44lodz@o2.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. angielski, historia 1a niemiecki Klasa terapeutyczna 

2. angielski, biologia 1b niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

3. angielski, geografia 1c niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

4. angielski, wiedza o 
 

1d niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

5. angielski, matematyka 1e niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

6. angielski, biologia 1db niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. angielski 1a/4 niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

2.  1b/4 niemiecki 
Klasa terapeutyczna 



3. geografia 1c/4 niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

4.  1d/4 niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

5.  1e/4 niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

6. angielski 1db/4 niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

 
92-  

tel./fax 42 673 86 83, www.47lo.pl , 47lo@zso8.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. matematyka, biologia,  
chemia lub geografia IA 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 

j. polski,  
matematyka, 

 biologia,  
j. angielski 

2. j. angielski, biologia, 
chemia lub geografia IB 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 

j. polski,  
matematyka,  

biologia, 
 j. angielski 

3. j. polski, geografia, 
historia IC 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 

j. polski,  
matematyka, 

 j. historia, 
 geografia 

4. 
matematyka, j. 

angielski, przed. uzup. 
robotyka 

ID 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 

j. polski,  
matematyka, 
 j. angielski,  
informatyka 

5. j. angielski, WOS, 
geografia IE 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 

j. polski,  
matematyka, 
 j. angielski,  

WOS 

6. j. angielski, biologia, 
chemia lub geografia IF 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 j. rosyjski 

j. polski, 
 matematyka,  

biologia, 
 j. angielski 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
   

1. matematyka, biologia,  
chemia lub geografia 1a 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 

j. polski, 
 matematyka, 

 biologia,  
j. angielski 

2. j. angielski, biologia, 
chemia lub geografia 1b 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 

j. polski,  
matematyka,  

biologia, 
 j. angielski 

3. j. polski, geografia, 
historia 1c 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 

j. polski,  
matematyka,  

j. historia, 
 geografia 

4. 
matematyka, j. 

angielski, przed. uzup. 
robotyka 

1d 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 

j. polski,  
matematyka,  
j. angielski, 
informatyka 

5. j. angielski, WOS, 
geografia 1e 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 

j. polski, 
 matematyka,  
j. angielski,  

WOS 

6. j. angielski, biologia, 
chemia lub geografia 1f 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

 

j. polski,  
matematyka, 

 biologia,  
j. angielski 

7 j. angielski, biologia, 
chemia lub geografia 1g 

j. angielski, 
do wyboru j. niemiecki, j. 

hisz  

j. polski, 
 matematyka, 

 biologia,  
j. angielski 

 
 


