
P  
 

 
90-  

tel.42/6377278,  
cez.lodz.pl, sekretariat@cez.lodz.pl 

Absolwenci gimnazjum 
 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem 
nauczania / profil/ 

 

 tacji 

1. Technikum nr 19 TA 
 

Chemia, matematyka 
Technik analityk / 

angielski,  

niemiecki 

 
matematyka,  

 
chemia 

2. Technikum nr 19 TS 
Geografia, 

matematyka/ Technik 
spedytor 

angielski, 
 

niemiecki 

ski, 
 matematyka,  

 
  

3. Technikum nr 19 TF angielski/ Technik 
fotografii i 

 

angielski,  

niemiecki 

 
 matematyka,  

 
e 

4. Technikum nr 19 Ti Fizyka, matematyka/ 
Technik informatyk 

angielski,  

niemiecki 

 
 matematyka,  

 
 

5. Technikum nr 19 TL angielski/ Technik 
logistyk  

angielski,  

niemiecki 

 
matematyka, 
  

 

6. Technikum nr 19 TWe 
Biologia, 

matematyka/ Technik 
weterynarii 

angielski, 
 

niemiecki 

 
matematyka,  

 
 biologia lub zaj  

7 

Technikum nr 19 

 
TWw 

Informatyka, 
matematyka/ Technik 

 

angielski,  

niemiecki 

 
 matematyka, 
  

  

Technikum nr 19 

Informatyka, 
matematyka/ Technik 

h 

dekoracyjnych 

angielski,  

niemiecki 

 
matematyka,  

 
 

 
 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem 
nauczania / profil/ 

za  
 

  

1. Technikum nr 19 TA5 
Chemia, 

matematyka/ Technik 
analityk 

angielski,  

niemiecki 

 
matematyka, 
  

 chemia 

2. Technikum nr 19 TF5 angielski/ Technik 
fotografii i 

 

angielski, 
 

niemiecki 

 
 matematyka,  

 
 

3. Technikum nr 19 Ti5 Fizyka, matematyka/ 
Technik informatyk 

angielski,  

niemiecki 

 
 matematyka,  

 
  

4. Technikum nr 19 TL5 angielski/ Technik 
logistyk 

angielski,  

niemiecki 

 
 matematyka, 
  

 

5. Technikum nr 19 TS5 
Geografia, 

matematyka/ Technik 
spedytor 

angielski, 
 

niemiecki 

 
matematyka,  

 
  



-Turystyczno-  
91-  

42 654-00-05 
www.zseth.edu.lodz.pl 

kontakt@zseth.elodz.edu.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 
oddz

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum  
nr 1 Ia 

geografia 
matematyka 

Technik ekonomista 

j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski 
matematyka 

wos 
informatyka 

2. Technikum  
nr 1 Ib 

geografia 
matematyka 

Technik hotelarstwa 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski 
matematyka 

geografia 
wychowanie fizyczne 

3. Technikum  
nr 1 Ic 

j. polski 
matematyka 

Technik organizacji 
turystyki 

j. francuski 
j. angielski 

j. polski 
matematyka 

geografia 
informatyka 

4. Technikum  
nr 1 Id 

j. polski 
matematyka 

 
 

 

j. francuski 
j. angielski 

j. polski 
matematyka 

geografia 
informatyka 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum  
nr 1 Ia 

geografia 
matematyka 

Technik ekonomista 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski 
matematyka 

wos 
informatyka 

2. Technikum  
nr 1 Ib 

j. polski 
matematyka 

Technik hotelarstwa 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski 
matematyka 

geografia 
wychowanie fizyczne 

3. Technikum  
nr 1 Ic 

j. polski 
matematyka 

Technik organizacji 
turystyki 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski 
matematyka 

geografia 
informatyka 

 
 

93   
tel. (42) 681  49  77     fax.( 42) 682  46  88 

6. Technikum nr 19 TWe5 
Biologia, 

matematyka/ Technik 
weterynarii 

angielski, 
 

niemiecki 

 
 matematyka, 
  

 

7. 

Technikum nr 19 

 
TWw5 

Informatyka, 
matematyka/ Technik 

 

angielski, 
 

niemiecki 

 
matematyka, 
  

 

Technikum nr 19 

Informatyka, 
matematyka/ Technik 

dekoracyjnych 

angielski,  

niemiecki 

 
matematyka, 
  

  
 

1. I Stopnia nr 19 Bf Fotograf angielski 

 
 matematyka, 
  

  

2. I Stopnia nr 19 Br 
 angielski 

 
 matematyka,  

 
  

      



www.zseiu.pl         e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum 1 e TE 
technik ekonomista/ 

matematyka, 
geografia 

j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. angielski 
zawodowy 

 
matematyka, 
informatyka, 
geografia. 

2. Technikum 1 f TL 
technik logistyk/ 

 

j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. angielski 
zawodowy, 
j. niemiecki 
zawodowy 

 
matematyka, 
informatyka, 
geografia. 

3. Technikum 1 g 
TOR 

technik reklamy/ 
 

j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. angielski 
zawodowy 

 
matematyka, 
informatyka, 

plastyka. 

4. Technikum 1 h 
TOT 

technik organizacji 
turystyki/ 

i, geografia 

j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. angielski 
zawodowy, 
niemiecki 
zawodowy 

 
matematyka, 
informatyka, 
geografia. 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ za  

  

1. Technikum 1 a TE 
technik ekonomista/ 

matematyka, 
geografia 

j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. angielski 
zawodowy 

 
matematyka, 
informatyka, 
geografia. 

2. Technikum 1 b TL 
technik logistyk/ 

 

j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. angielski 
zawodowy, 
j. niemiecki 
zawodowy 

 
matematyka, 
informatyka, 
geografia. 

3. Technikum 1 c 
TOR 

technik reklamy/ 
 

j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. angielski 
zawodowy 

 
matematyka, 
informatyka, 

plastyka. 

4. Technikum 1 d 
TOT 

technik organizacji 
turystyki/ 

 

j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. angielski 
zawodowy, 
j. niemiecki 
zawodowy 

 
matematyka, 
informatyka, 
geografia. 

Technikum nr 3,  
90-  

tel. 42 674 02 75; 42 278 72 89, 662 078 983 
www.tech3lodz.pl; szkola@tech3lodz.pl; zsp3@mnc.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. technikum A technik logistyk 
matematyka, geografia 

j. angielski,  
j. niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 

 j. obcy,  
geografia 

2. technikum B technik logistyk 
matematyka, geografia 

j. angielski,  
j. niemiecki 

j. polski, 
 matematyka,  

j. obcy,  
geografia 

3. technikum C sanitarnej 
matematyka, fizyka 

j. angielski,  
j. niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 



 j. obcy,  
informatyka 

4. technikum D 

technik 
gazownictwa/technik 

 

odnawialnej 
matematyka, fizyka 

j. angielski,  
j. niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 

 j. obcy, 
 informatyka 

5. technikum F 
techn  

i klimatyzacji 
matematyka, fizyka 

j. angielski,  
j. niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 

 j. obcy,  
informatyka 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

ki obce  

1. technikum A technik logistyk 
matematyka, geografia 

j. angielski,  
j. niemiecki 

j. polski,  
matematyka,  

j. obcy, 
 geografia 

2. technikum B technik logistyk 
matematyka, geografia 

j. angielski,  
j. niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 

 j. obcy, 
 geografia 

3. technikum C sanitarnej 
matematyka, fizyka 

j. angielski,  
j. niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 

 j. obcy,  
informatyka 

4. technikum D 

 

odnawialnej 
matematyka, fizyka 

j. angielski,  
j. niemiecki 

j. polski, 
 matematyka, 

 j. obcy, 
 informatyka 

5. technikum E technik gazownictwa 
matematyka, fizyka 

j. angielski,  
j. niemiecki 

j. polski,  
matematyka, 

 j. obcy,  
informatyka 

6. technikum F 
technik ch  

i klimatyzacji 
matematyka, fizyka 

j. angielski,  
j. niemiecki 

j. polski, 
 matematyka, 

 j. obcy, 
 informatyka 

 
90-  
tel. 42 636 75 44 fax 42 636 12 33 

kontakt@zsg.elodz.edu.pl; gastronomik@zsg.elodz.edu.pl; 
http://zsg.ddns.net 

Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ za  

  

1. Technikum nr 4 I GA 

Biologia,  matematyka/ 

gastronomicznych 
 

j. angielski,  
j. francuski 

Matematyka, 
 j. angielski, 

 j. polski, 
 biologia, 

2-3 Technikum nr 4 I GB, 
I GC 

Biologia, WOS / technik 

gastronomicznych 

j. anielski,  
j. francuski 

Matematyka, 
j. angielski, 
 j. polski, 
 biologia 

4-5 Technikum nr 4 I GD, 
I GE 

j.angielski, geografia/ 

gastronomicznych 

j. angielski,  
j. francuski 

Matematyka, 
 j. angielski, 

 j. polski,  
 geografia 

6 I Stopnia nr 4 1 g kucharz j. angielski 

Matematyka, 
j. polski, 

j. angielski, 
geografia 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum nr 4 I PA j.angielski, matematyka/ j. angielski,  
j. francuski 

Matematyka,  
j. angielski,  



gastronomicznych 
(klasa patronacka) 

j. polski, 
 biologia lub geografia 

2-3 Technikum nr 4 I PB, 
I PC 

Biologia, WOS / technik 

gastronomicznych 

j. anielski,  
j. francuski 

Matematyka,  
j. angielski, 
 j. polski,  
biologia, 

4-5 Technikum nr 4 I PD, 
I PE 

j.angielski, geografia/ 

gastronomicznych 
 

j. angielski,  
j. francuski 

Matematyka,  
j. angielski, 
 j. polski,   
geografia 

6 I Stopnia nr 4 1 p kucharz j. angielski 

Matematyka, 
j. polski, 

j. angielski, 
geografia 

 
91-  

tel. 42 654 03 71 
sekretariat@zsp5lodz.pl 

www.zsp5lodz.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  
w procesie rekrutacji 

1. Technikum nr 5 1gtk 

 
/matematyka 

/technik transportu 
kolejowego 

 
jez. niemiecki 

 
matematyka, informatyka 

2. Technikum nr 5 1gte 
 

/matematyka 
/technik ekonomista 

 
 

 
matematyka, informatyka 

3. I st.  nr 5 1gls magazynier-logistyk/ 
sprzedawca   

matematyka, informatyka 
 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum nr 5 1ptk 

 
/matematyka 

/technik transportu 
kolejowego 

 
jez. niemiecki 

 
matematyka, informatyka 

2. Technikum nr 5 1pte 

 
/matematyka 

/technik ekonomista/ 

(
wprowadzony pod 

warunkiem uzyskania 
pozytywnej opinii WRRP) 

 
 

 
matematyka, informatyka 

3. Technikum nr 5 1gth 
 

/matematyka 
/technik handlowiec 

 
 

 
matematyka, informatyka 

4. I st.  nr 5 1pls magazynier-logistyk/ 
sprzedawca   

matematyka, informatyka 
 

91-  
tel. 42 6551040, 

www.spozywcza.lodz.pl, kontakt@zsps.elodz.edu.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. 

Technikum 
 
 
 

Technikum 
 
 
 
 

1ta, 1tb 
 
 
 

1tc1 
 
 
 
 

Technik technologii 
 cukiernictwo 

 
 
 

(po uzyskaniu zgody 
MEN) 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 
 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Technikum 

 
 
 

I stopnia 
 
 

I stopnia 
 
 

I stopnia 
 

 
1tc2 

 
 
 

1a, 1b1 
 
 
 

1b2 
 
 
 

1b3 
 
 

 
 
 
 
 

mleczarskiego 
 

 
 

Cukiernik 
 
 
 

Piekarz 
 
 
 

 
 
 

 
j. angielski, 
j. niemiecki 

 
 

j. niemiecki 
 
 
 

j. niemiecki 
 
 
 

j. niemiecki 
 
 

 
 
 

a techniczne, plastyka 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
prof  

  

1. 

Technikum 
 
 
 

Technikum 
 
 
 
 
 

Technikum 
 
 
 

I stopnia 
 
 

I stopnia 
 
 

I stopnia 
 

1td, 1te 
 
 
 

1tf1 
 
 
 
 
 

1tf2 
 
 
 

1c, 1d1 
 
 
 

1d2 
 
 
 

1d3 
 
 

Technik technologii 
 cukiernictwo 

 
 

(po uzyskaniu zgody 
MEN) 

 
 
 
 
 

mleczarskiego 
 

 
 

Cukiernik 
 
 
 

Piekarz 
 
 
 

 
 
 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 
 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 
 
 
 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 
 

j. niemiecki 
 
 
 

j. niemiecki 
 
 
 

j. niemiecki 
 
 

 
 
 

a techniczne 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
91- W. Kilara 3/5 

tel. 42 651 54 96, fax. 42 651 54 76.  
www. zss-lodz.pl  kontakt@zss.elodz.edu.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

J   

1. Technikum 1 ag, 
bg, cg 

samochodowych 
prz. rozszerzone: 

- matematyka 
- fizyka 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 
matematyka, informatyka 

2. I stopnia 

1 blz 
 
 
 
 
 

blacharz samochodowy/ 
lakiernik samochodowy/ 

samochodowych 
 

elektromechanik 

 
 

j. angielski 
 

j. niemiecki 
j. angielski 

 
matematyka, informatyka 



1 ekz 
samochodowych/ 

kierowca mechanik 
 

A  

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum 

1 ap, 
bp, cp 

 
 
 

1 dp 

samochodowych 
prz. rozszerzone: 

- matematyka 
- fizyka 

 
technik transportu 

drogowego 
(po uzyskaniu pozytywnej 

opinii WRRP) 
prz. rozszerzone 

- matematyka 
- geografia 

 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 
matematyka, informatyka 

 

2. I stopnia 

1 blp 
 

1 emp 
 

1 kp 

 
blacharz samochodowy / 
lakiernik samochodowy 

 

samochodowych 
/elektromechanik 

samochodowych 
 

 kierowca mechanik 

 
 

j. angielski 
 

j. angielski/ j. 
niemiecki 

 
j. angielski 

 
matematyka, informatyka 

 
93-  

tel. 42 684 11 27 tel./faks 42 684 39 75 
www.zsp9.pl 

kontakt@zsp9.elodz.edu.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum nr 9 I TA/1 matematyka, fizyka/ 
technik elektronik 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

2. Technikum nr 9 I TA/2 matematyka, fizyka/ 
technik automatyk 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

3. Technikum nr 9 I TB/1 matematyka, fizyka/ 
technik energetyk 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

4. Technikum nr 9 I TB/2 matematyka, fizyka/ 
technik elektryk 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

5. Technikum nr 9 I TC matematyka, fizyka/ 
technik mechatronik 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

6. Technikum nr 9 I TD 
matematyka, fizyka lub 

informatyka/ 
technik informatyk 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 

obcy 
informatyka 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum nr 9 I A/1 matematyka, fizyka/ 
technik elektronik 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 



 
informatyka 

2. Technikum nr 9 I A/2 matematyka, fizyka/ 
technik automatyk 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

3. Technikum nr 9 I B/1 matematyka, fizyka/ 
technik energetyk 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

4. Technikum nr 9 I B/2 matematyka, fizyka/ 
technik elektryk 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

5. Technikum nr 9 I C matematyka, fizyka/ 
technik mechatronik 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

6. Technikum nr 9 I D 
matematyka, fizyka lub 

informatyka/ 
technik informatyk 

j. angielski,  j. 
niemiecki 

 
matematyka 

zyk obcy 
informatyka 

7. I stopnia nr 9 I BA mechatronik j. angielski 

 
matematyka 

 
informatyka 

 
 91-  

42 656-29-11,42 656-25-89,  
www.elektronik.lodz.pl, elektronik@elektronik.lodz.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum 1 Ta matematyka, fizyka / 
technik informatyk  

 
 

 matematyka, 
 informatyka 

2. Technikum 1 Tb matematyka, fizyka / 
technik informatyk 

 
  

 
 

 matematyka,  
informatyka 

3. Technikum 1 Te matematyka, fizyka / 
technik elektronik 

 
  

 
  

 matematyka,  
informatyka 

4. Technikum 1 Tm matematyka, fizyka / 
technik mechatronik  

zyk polski,  
 

 matematyka, 
 informatyka 

5. Technikum 1 Tt matematyka, fizyka / 
technik teleinformatyk 

niemiecki 

 
  

 matematyka, 
 informatyka 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum 1 a matematyka, fizyka / 
technik informatyk 

 
  

 
 

matematyka,  
informatyka 

2. Technikum 1 b matematyka, fizyka / 
technik informatyk 

 
  

 
  

 matematyka,  
informatyka 

3. Technikum 1 e matematyka, fizyka / 
technik elektronik 

i, 
 

 
 

matematyka, 
 informatyka 

4. Technikum 1 m matematyka, fizyka / 
technik mechatronik 

 
  

 
  



matematyka, 
 informatyka 

5. Technikum 1 t matematyka, fizyka / 
technik teleinformatyk 

 
 

niemiecki 

 
  
matematyka, 
 informatyka 

 
93-  

tel. 42 643-35-19 
www.zspm.net 

kontakt@zspm.elodz.edu.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum 1 Ag 

biologia lub geografia, 
 

 

mody 

j. angielski 
j .niemiecki 

j. polski 
matematyka 

plastyka 
 

 

2 Technikum 1 Fg 

biologia lub geografia, 
 

 
technik fotografii i 

 

j. angielski 
j .niemiecki 

j. polski 
matematyka 

plastyka 
informatyka 

 

3 Technikum 1 Cg 

biologia lub geografia, 
 

 
technik grafiki i 

poligrafii cyfrowej 

j. angielski 
j .niemiecki 

j. polski 
matematyka 

plastyka 
informatyka 

 

4 I stopnia nr 12 1 Kg krawiec j. angielski 

j. polski 
matematyka 

plastyka 
 

 
 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum 1 A 

biologia lub geografia, 

lub  j. angielski 
 

mody 

j. angielski 
j .niemiecki 

j. polski 
matematyka 

plastyka 
technika 

 

2 Technikum 1 Fa 
 

biologia lub geografia, 

lub  j. angielski 
 

technik fotografii i 
 

j. angielski 
j .niemiecki 

j. polski 
matematyka 

plastyka 
informatyka 

 
 

3 Technikum 1 Fb 
 

biologia lub geografia, 

lub  j. angielski 
 

technik fotografii i 
 

j. angielski 
j .niemiecki 

j. polski 
matematyka 

plastyka 
informatyka 

 

4 Technikum 1 C 

biologia lub geografia, 

lub  j. angielski 
 

technik grafiki i 
poligrafii cyfrowej 

j. angielski 
j .niemiecki 

j. polski 
matematyka 

plastyka 
informatyka 

 

5 I stopnia nr 12 1 K krawiec j. angielski 

j. polski 
matematyka 

plastyka 
technika 

 



 Technicznych 
91- Skrzydlata 15  
tel. 42 6598222, fax 42 6598553 

www.zsbg.org  e-mail: kontakt@zsgt.elodz.edu.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. technikum 1A 

technik geodeta j. angielski 
 

lub j. niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

matematyka 
geografia lub fizyka 

2. technikum 1B 

technik informatyk j. angielski 
 

lub j. niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

matematyka 
geografia lub fizyka 

 

3. technikum 1C1 

technik geodeta j. angielski 
 

lub j. niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

matematyka 
geografia lub fizyka 

 

4. technikum 1C2 

 
j. angielski 

j. hisz  
lub j. niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

matematyka 
biologia lub geografia 

 
 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

5. technikum 1D 

technik geodeta j. angielski 
 

lub j. niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

matematyka 
geografia lub fizyka 

6. technikum 1E 

technik informatyk j. angielski 
 

lub j. niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

matematyka 
geografia lub fizyka 

 

7. technikum 1F1 

technik geodeta 
j. angielski 

 
lub j. niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

matematyka 
geografia lub fizyka 

 

8. technikum 1F2 

 j. angielski 
 

lub j. niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

matematyka 
biologia lub geografia 

 

9. technikum 1G1 

technik geolog j. angielski 
j.  

lub j. niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

matematyka 
geografia lub chemia 

 

10. technikum 1G2 

 j. angielski 
 

lub j. niemiecki 

 
matematyka 

 
informatyka 

matematyka 
geografia lub fizyka 

-  
 

90-  
tel. (0-42) 6781920 
http://zsbt-lodz.pl 
zsbt@zsbt-lodz.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum Nr 
15 1a 

technik budownictwa 
 

rozszerzenia: 
matematyka, fizyka 

, 
 

 
 

matematyka,  
technika 



2. Technikum Nr 
15 1b 

technik renowacji 
 

 
rozszerzenia:  

angielski, 
geografia lub biologia  

 

 
  

 matematyka,  
technika  

w budownictwie 
 

rozszerzenia:  
angielski, 

geografia lub biologia 

3. Technikum Nr 
15 1c 

 

odnawialnej 
 

rozszerzenia:  
angielski, 

geografia lub biologia 

zyk angielski, 
 

 
  

 matematyka, 
 technika 

technik technologii 
drewna 

 
rozszerzenia:  

angielski, 
geografia lub biologia 

 
 

 
  
matematyka,  

technika 

technik ochrony 
 

 
rozszerzenia:  

angielski, 
geografia lub biologia 

 
 

 
 

matematyka, 
 technika 

4. 
Nr 15 

1a 

 
w budownictwie 

 

 
 

matematyka,  
technika 

monter sieci i instalacji  
sanitarnych  

 
  

 matematyka, 
 technika 

stolarz  

 
  

 matematyka, 
 technika 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum Nr 
15 1d 

technik budownictwa 
 

rozszerzenia: 
matematyka, fizyka 

 
 

 
 

 matematyka,  
technika 

2 Technikum Nr 
15 1e 

technik renowacji 
 

 
rozszerzenia:  

angielski, 
geografia lub biologia 

 
 

 
 

matematyka, 
 technika 

 
w budownictwie 

 
rozszerzenia:  

angielski, 
geografia lub biologia 

 
 

 
  
matematyka,  

technika 

3 Technikum Nr 
15 1f 

technik u  

odnawialnej 
 

rozszerzenia:  
angielski, 

geografia lub biologia 
 

 
 

 
 

 matematyka, 
 technika 



technik technologii 
drewna 

 
rozszerzenia:  

angielski, 
geografia lub biologia 

 
 

 
  
matematyka,  

technika 

technik ochrony 
 

 
rozszerzenia:  

angielski, 
geografia lub biologia 

 
 

 
  

 matematyka, 
 technika 

4 
Nr 15 

1b 

 
w budownictwie 

 

 
  

 matematyka, 
 technika 

murarz-tynkarz  

 
  
matematyka,  

technika 

5 
Nr 15 

1c 

monter sieci i instalacji  
sanitarnych  

 
 

matematyka,  
technika 

stolarz  

 
  

 matematyka, 
 technika 

dekarz  

lski, 
  
matematyka, 

technika 
 

-Informatycznych im. Jana Nowaka-  
93- Politechniki 37,                   

  tel. 42 648-61-99, tel./fax 42 648-71-12,  
www.zst-i.pl, e- mail : kontakt@zsti.elodz.edu.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum nr 17 
1 ti 

1 tm 
1 ta 

Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, fizyka. 

 
technik, informatyk, 
technik mechatronik, 

technik mechanik 

j. angielski,    
 j. niemiecki 

 
 

matematyka,  
informatyka 

2. I stopnia nr 17 1 gom 

 
operator obrabiarek 

-
monter maszyn i 

 

j. angielski 

 
matematyka, 
 informatyka,  

 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

 procesie rekrutacji 

1. Technikum nr 17 

1 pi 
1 pma 
1 pmb 
1 pia 

Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, fizyka. 

 
technik, informatyk, 
technik mechatronik, 

technik mechanik 

j. angielski,    
 j. niemiecki 

 
 

matematyka, 
 informatyka 

2. I stopnia nr 17 1 psm 

 
-

monter maszyn i 
 

j. angielski 

 
 matematyka, 
 informatyka, 

 technika 
 

92-  
Tel/fax: 42 678-82-65    www.poligrafik-lodz.pl    sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

Absolwenci gimnazjum 



Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

 iane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 18 
Poligraficzne 1 gga 

Technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej 

Fizyka/geografia 
 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 

j. polski, 
matematyka 

plastyka, 
informatyka 

2. Technikum Nr 18 
Poligraficzne 1 ggb 

Technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej 

Fizyka/geografia 
 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 

j. polski, 
matematyka 

plastyka, 
informatyka 

3. Technikum Nr 18 
Poligraficzne 1 gdr 

Technik organizacji 
reklamy/technik 

 
Fizyka/geografia 

angielski 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 

j. polski, 
matematyka 

plastyka, 
 informatyka 

4. I Stopnia 
Poligraficzna 

1 gdi 
Drukarz fleksograficzny/ 

introligatorskich 
j. angielski 

j. polski, 
matematyka 

plastyka, 
informatyka 

Abso  

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum Nr 18 
Poligraficzne 1 ga 

Technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej 

Fizyka/geografia 
 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 

j. polski, 
j. obcy, 

matematyka, 
informatyka 

2. Technikum Nr 18 
Poligraficzne 1 gb 

Technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej 

Fizyka/geografia 
 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 

j. polski, 
matematyka, 

plastyka, 
informatyka 

3. Technikum Nr 18 
Poligraficzne 1 dra 

Technik reklamy/technik 
 

Fizyka/geografia 
 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 

j. polski, 
matematyka, 

plastyka, 
informatyka 

4. Technikum Nr 18 
Poligraficzne 1 drb 

Technik reklamy/technik 
 

Fizyka/geografia 
 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 

j. polski, 
matematyka, 

plastyka, 
informatyka 

5. I Stopnia 
Poligraficzna 

1 adi 
Drukarz fleksograficzny / 

introligatorskich 
j. angielski 

j. polski, 
matematyka, 

plastyka, 
Informatyka 

6. I Stopnia 
Poligraficzna 

1 bdi 
Drukarz offsetowy / 

introligatorskich 
j. angielski 

j. polski, 
matematyka, 

plastyka, 
informatyka 

 
91- Warecka 41 

Tel./fax 42 652-18-60 
www.warecka.edu.pl 

e-mail: sekretariat@zsp20.elodz.edu.pl 
Absolwenci gimnazjum 

Lp.  

Sy
mb
ol 
od
dzi

 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum nr 20 1T
oe 

Matematyka/do wyboru: 

angielski lub fizyka/ 
technik elektryk i technik 

energetyki odnawialnej 

 
  

 
matematyka, 

 
geografia 

2. Technikum nr 20 1Ti
n 

Matematyka/ do wyboru: 
 

 
Technik informatyk 

 
  

 
matematyka, 
informatyka, 

 

3. Technikum nr 20 1T
mt 

Matematyka/ do wyboru: 
 

 
 

 
matematyka, 



 
technik mechatronik 

informatyka, 
 

4. Technikum nr 20 1T
mu 

Matematyka/do wyboru: 
f  

 
technik mechanik i 

 

 
 

 
matematyka, 

 
technika 

 

Lp.  

Sy
mb
ol 
od
dzi

 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum nr 20 1in 

Matematyka/do wyboru 
 

 
technik informatyk 

 
 

 
matematyka, 
  
informatyka 

2. Technikum nr 20 1m
t 

Matematyka/do wyboru 
 

 
technik mechatronik 

 
 

 
matematyka,  

 
 informatyka 

3. 
Technikum nr 20 

 
 

1o
d 

Matematyka/do wyboru 
geografia lub fizyka lub 

 
 

odnawialnej i technik 
 

 
 

 
matematyka,  

geografia, 
  

4. Technikum nr 20 1e
m 

Matematyka/do wyboru 
 

 
technik elektryk/technik 

mechanik 

 
 

 
 matematyka,  

 
 technika 

 
-  

www.zsr.szkoly.lodz.pl  kontakt@zsr.elodz.edu.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

 rutacji 

1. Technikum H 
technik hodowca koni 

biologia 
 

 
 

 
matematyka 

 
biologia 

2. Technikum F 
 

chemia 
 

 
 

k polski 
matematyka 

 
biologia lub chemia 

3. Technikum PS 

technik optyk /  
technik pszczelarz 

matematyka/biologia 
 

 
 

 
matematyka 

 
geografia lub biologia 

4. Technikum AO 

technik architektury 
krajobrazu /  

technik ogrodnik 
biologia 

geografia/wiedza o 
 

 
 

 
matematyka 

 
geografia lub biologia 

5. I stopnia FJ fryzjer / 
 lub 

emiecki 

 
matematyka 

 
 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

  

1. Technikum F  
chemia 

 
 

 
matematyka 



  
biologia lub chemia 

2. Technikum HS 

technik hodowca koni /  
technik pszczelarz 

biologia 
 

 
zyk niemiecki 

 
matematyka 

 
geografia lub biologia 

3. Technikum AOP 

technik architektury 
krajobrazu /  

technik ogrodnik / 
technik optyk 

biologia/matematyka 
geografia/wiedza o 

 

 
 

 
matematyka 

 
geografia lub biologia 

4. I stopnia FJ fryzjer / 
 lub 

 

 
matematyka 

 
plastyka lub technika 

 
93-  

tel. 42 6811383, fax 42 6811383  
www.zssim.pl ,  email zspnr22@wp.pl 

Absolwenci gimnazjum 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
 

yki obce  

1. Pierwszego 
Stopnia 

1 BGA kierowca mechanik/ 
mechanik motocyklowy  

 
  
matematyka, 

  

2. Pierwszego 
Stopnia 

1BGB 

elektromechanik 

samochodowych 
/blacharz samochodowy/ 

mechatronik 

 

 
  

 matematyka, 
  

3. Technikum 1 TGA angielski/technik 

samochodowych 

i, 
 

 
  

 matematyka,  
informatyka 

4. Technikum 1TGB angielski/technik 

samochodowych 

 
  

 
 

 matematyka, 
 informatyka 

5. Technikum 1TGM angielski/technik 
mechatronik  

 
 

 matematyka,  
informatyka 

 

Lp.  
Symbol 

u 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ z  

  

1. Pierwszego 
Stopnia 

1BPA kierowca mechanik/ 
mechanik motocyklowy  

 
 

 matematyka,  
 

2. Pierwszego 
Stopnia 

1 BPB 

elektromechanik 

samochodowych 
/blacharz samochodowy/ 

mechatronik 

 

 
  
matematyka,  

 

3. Technikum 1TPA angielski/technik 

samochodowych 

gielski, 
 

 
  
matematyka,  
informatyka 

4. Technikum 1TPB angielski/technik 

samochodowych 

 
  

 
  
matematyka,  
informatyka 

5. Technikum 1TPM angielski/technik 
mechatronik  

 
  

 matematyka,  
informatyka 

 


