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Dane teleadresowe organu prowadzącego 

nazwa: Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury  

Urzędu Miasta Łodzi 

adres: 94- 030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b 

telefon/fax: 42 638 48 04/ 42 638 48 48 

adres strony www: www.uml.lodz.pl/edukacja/ 

adres e-mail: edukacja@uml.lodz.pl 

 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

nazwa: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 

adres:  90–734 Łódź , ul. Więckowskiego  

telefon/fax: 42 636 27 22 

adres strony www: www.1liceum.info 

adres e-mail: kontakt@lo1.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. geografia 
matematyka 
angielski 
 

I A 
 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 

j. polski 
matematyka 
j. obcy nowożytny 
geografia 

2. matematyka  
fizyka 
informatyka 

I B 
 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 

j. polski 
matematyka 
j. obcy nowożytny 
fizyka lub informatyka 

3. chemia 
matematyka 
angielski 

I C 
 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 

j. polski 
matematyka 
j. obcy nowożytny 
chemia 

4. biologia 
chemia 
matematyka 

I D 
 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 

j. polski 
matematyka 
j. obcy nowożytny 
chemia lub biologia 

5. biologia 
chemia 

I E 
 

angielski 
 

j. polski 
matematyka 

mailto:edukacja@uml.lodz.pl
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

matematyka do wyboru: 
niemiecki 
francuski 

j. obcy nowożytny 
chemia lub biologia  

 

nazwa: II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza 

adres: 90-031 Łódź, ul. Nowa 11/13 

telefon/fax: 42 674 19 99 

adres strony www: https://2lo-lodz.pl 

adres e-mail: kontakt@lo2.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. angielski 
wos 
geografia 

 
I A 
gr. 1 

angielski 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

angielski 
wos 
geografia 

 
I A 
gr. 2 

angielski 
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

2. angielski 
polski 
historia 

 
I B 
gr. 1 

angielski 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
historia 

angielski 
j. polski 
historia 

 
I B 
gr. 2 

angielski 
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
historia 

3. angielski 
biologia 
chemia 

 
I C 
gr. 1 

angielski 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia 

angielski 
biologia 
chemia 

 
I C 
gr. 2 

angielski 
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia 

4. angielski 
j. polski 
historia sztuki 

 
I D 
gr. 1 

angielski 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
historia 

angielski 
j. polski 
historia sztuki 

 
I D 
gr. 2 

angielski 
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
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nazwa: III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  

adres:90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46 

telefon/fax: 42 633 22 83  

adres strony www: www.trzecieliceum.pl 

adres e-mail:kontakt@lo3.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem  
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. j. polski 
historia 
geografia 

 
 
1A 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
historia 
geografia 

2. biologia 
chemia 
matematyka 

 
1B 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. biologia 
chemia 
matematyka 

 
1C 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. matematyka 
geografia  

 
1D 

angielski 
 

j. polski 
matematyka 

historia 

5. angielski 
wos 
geografia 

 
I E 
gr. 1 

angielski 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

angielski 
wos 
geografia 

 
I E 
gr. 2 

angielski 
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

6. angielski 
j. polski 
historia sztuki 

 
I F 
gr. 1 

angielski 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
historia 

angielski 
j. polski 
historia sztuki 

 
I F 
gr. 2 

angielski 
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
historia 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem  
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

angielski do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

geografia 
angielski 

5. matematyka 
fizyka  
angielski 

 
1E 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
angielski 

 

nazwa: IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Szczanieckiej  

adres: 91-416 Łódź, ul. Pomorska 16 

telefon/fax: 42 633 62 93 

adres strony www: 4liceum.pl 

adres e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. matematyka 
fizyka 
angielski 

 
A - pre IB 
dwujęzyczna 
gr. 1 

angielski   
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
angielski 
fizyka  

matematyka 
fizyka 
angielski 

 
A - pre IB 
dwujęzyczna 
gr. 2 

angielski   
francuski  

j. polski 
matematyka 
fizyka 
angielski 

2. j. polski 
historia 
angielski 

 
B-pre IB 
dwujęzyczna 
gr. 1 

angielski   
hiszpański   

j. polski  
matematyka 
angielski 
historia  

j. polski  
historia  
angielski 

 
B-pre IB 
dwujęzyczna 
gr. 2 

angielski  
niemiecki 

j. polski  
matematyka 
angielski 
historia 

3.  
 
 

j. polski 
geografia  
angielski 

 
C-pre IB  
dwujęzyczna 
gr. 1 

angielski   
hiszpański  

j. polski,  
matematyka 
angielski 
geografia  
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

j. polski 
geografia 
angielski 

 
C-pre IB 
dwujęzyczna 
gr. 2 

angielski  
francuski  

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia  

4 biologia 
chemia 
angielski 

 
D-pre IB  
dwujęzyczna 
gr. 1 

angielski  
hiszpański  

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub chemia,  

biologia 
chemia 
angielski 

 
D-pre IB  
dwujęzyczna 
gr. 2 

angielski   
francuski  

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub chemia  

5. biologia 
chemia 

 
E  
gr. 1 

angielski  
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

 
E  
gr. 2 

angielski   
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

6. 
 

geografia                   
angielski 
matematyka 

 
F  
gr. 1 

angielski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia  

geografia                     
angielski 
matematyka 

 
F  
gr. 2 

angielski  
niemiecki  

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

 

nazwa: VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela  

adres: 93-267 Łódź, ul. Deotymy 1 

telefon/fax: 42 684 22 20 

adres strony www: lo6.szkoly.lodz.pl 

adres e-mail: kontakt@lo6.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. geografia 
angielski 

 
I A 

angielski 
kontynuacja  
 
hiszpański 
od podstaw  

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2. j. polski 
historia 

 
I B 
 

teatralna 

angielski 
kontynuacja 
 
 francuski 
od podstaw  

j. polski,  
matematyka 
j. obcy nowożytny  
historia 
 
oraz wynik sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych 

3. j. polski 
angielski 

 
I C 

angielski 
kontynuacja 
 
włoski  
od podstaw  

j. polski 
matematyka 
angielski 
wos 

4. j. polski 
angielski 

 
I D 

angielski 
kontynuacja 
 
włoski  
od podstaw  

j. polski 
matematyka 
angielski 
wos 

5. j. polski 
angielski 

 
I F 
 
filmowo- 
taneczna 

angielski 
kontynuacja 
 
włoski  
od podstaw  

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia 
 
oraz dla grupy tanecznej 
wynik sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych 

6. biologia 
angielski 
j. łaciński (dla biologa) 
 

 
I Z 

angielski 
kontynuacja 
 
hiszpański 
od podstaw  

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia 

 

nazwa: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka 

adres: 90-225 Łódź, Pomorska 105 

telefon/fax: 42 678 65 22   42 679 08 06  

adres strony www: www.8lolodz.edupage.org 

adres e-mail:osemka@8lolodz.eu 
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Lp. 
Przedmioty 

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 

uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. 
 

oddział wstępny z 
językiem niemieckim  
 
rozszerzenia realizowane 
po klasie wstępnej: 

 

biologia  
chemia 
angielski 

0 w 
 
gr. 1 
 

niemiecki 
 angielski 

j. polski 
j. obcy 
matematyka 
biologia 
 
oraz wynik testu 
predyspozycji 
językowych 

 

oddział wstępny z 
językiem niemieckim  
 
rozszerzenia realizowane 
po klasie wstępnej: 

 

j. polski   
geografia 
angielski  

0 w 
 
gr. 2 
 
 

niemiecki 
 angielski 

j. polski 
j. obcy 
matematyka 
geografia 
 
oraz wynik testu 
predyspozycji 
językowych 

 

2. 

angielski 
niemiecki 
geografia 

1b 

angielski 
niemiecki 
 

j. polski 
j. obcy 
matematyka 
geografia 

3.  

j. polski 
angielski 
historia 

1c 

angielski 
niemiecki 

j. polski 
angielski 
matematyka 
historia 

4. 

biologia 
chemia 
matematyka 

1d 

angielski  
niemiecki 
 

j. polski 
j. obcy 
matematyka 
biologia 

5. 

biologia 
chemia 
 

1e 

angielski  
niemiecki 
 

j. polski 
j. obcy 
matematyka 
biologia 

6.  

matematyka 
geografia 
angielski 

1f 

angielski  
niemiecki 
 

j. polski 
j. obcy 
matematyka 
geografia 

7. 

j. polski 
wos 
geografia 

1g 

angielski  
niemiecki 
 

j. polski 
j. obcy 
matematyka 
geografia 
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nazwa: IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego  

adres: 93-025 Łódź, ul. Paderewskiego 24 

telefon/fax: 42 684 24 45 

adres strony www: www.dziewiatka.edu.pl 

adres e-mail: lo9@toya.net.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. matematyka 
informatyka 
angielski 

 
I A 

angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański  
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
informatyka  

2. biologia 
chemia 
angielski 

 
I B 

angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański  
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. j. polski 
biologia 
angielski 
 

 
I C 

angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 

j. polski 
matematyka  
angielski 
biologia 

4. geografia 
hiszpański 
angielski 

 
I D 

angielski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
angielski  
geografia 

5. matematyka 
geografia 
angielski 

 
I E 

angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

6. matematyka 
fizyka 
angielski 

 
I F 

angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
fizyka  

7. wos 
geografia 
angielski 

 
I G 

angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
wos 
geografia 

8. matematyka 
chemia 
angielski 

 
I H 

angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
chemia 
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nazwa: XI Liceum Ogólnokształcące  

adres: 90-032- Łódź, ul. Kopcińskiego 54 

telefon/fax: 42 674 77 78 

adres strony www: 11liceumlodz.wikom.pl 

adres e-mail: 11liceumlodz@wikom.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. 
 

j. polski 
historia 
niemiecki 

 
I A  
gr. 1 
 
dwujęzyczna 

angielski 
niemiecki  

angielski 
j. polski 
matematyka 
historia 
 
oraz wynik 
sprawdzianu 
kompetencji 
językowych 

biologia 
chemia 
francuski 

 
I A  
gr. 2 
 
dwujęzyczna 

angielski  
francuski 

angielski 
j. polski 
matematyka 
biologia lub chemia 
 
oraz wynik 
sprawdzianu 
kompetencji 
językowych  

2. angielski  
matematyka 
informatyka 

 
I C 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 

angielski 
j. polski 
matematyka 
informatyka 

3. j. polski 
angielski 
historia 

 
I D 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 

angielski 
j. polski 
matematyka 
historia 

4. angielski 
biologia 
chemia 

 
I E 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 

angielski 
j. polski 
matematyka  
biologia lub chemia 

5. angielski 
geografia 
matematyka 

 
I F 

angielski 
 
do wyboru: 
francuski 
hiszpański 

angielski 
j. polski 
geografia 
matematyka 



10 
 

 

nazwa: XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 

adres: 91-409 Łódź, ul. Anstadta 7 

telefon/fax:  42 633 40 82   502 426 924 

adres strony www:   www.lo12lodz.wikom.pl 

adres e-mail: kontakt@lo12.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. 

matematyka 
fizyka 
angielski 

1A 

angielski 
 

do wyboru: 
niemiecki  
francuski  
hiszpański 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
angielski 

 
 

 

2. 

matematyka 
fizyka 

1B 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
j. obcy 
 

3.  

matematyka 
biologia 
chemia 

1C 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki  
francuski  
hiszpański 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
biologia lub chemia 
j. obcy 

4. 

matematyka 
geografia 
angielski 

ID 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki  
francuski  
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

 
 

6. oddział wstępny z 
językiem francuskim 

0 W francuski  angielski 
j. polski 
matematyka 
historia lub chemia 
 
oraz wynik 
sprawdzianu 
predyspozycji 
językowych 

http://www.lo12lodz.wikom.pl/
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

rosyjski  

5. 

matematyka 
fizyka 
angielski 
 
 

IE 
gr. 1 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
angielski 
 
 

matematyka 
biologia 
chemia 
 

IE 
gr. 2 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski  
hiszpański 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
biologia lub chemia 
j. obcy 

 

nazwa: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej 

adres: 91-430 Łódź, ul. Eliasza Chaima Majzela 4 

telefon/fax: 42 657 55 28 

adres strony www: 13lo.edu.pl 

adres e-mail: kontakt@lo13.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w procesie 
rekrutacji 

 
1. 

 
klasa wstępna 
przygotowuje  
do kształcenia 
dwujęzycznego od 
klasy pierwszej 
 
rozszerzenia 
po klasie wstępnej: 
biologia 
chemia 
francuski  
(poziom dwujęzyczny) 

 
0wd 

 
francuski 
angielski 

 

j. polski 
matematyka 
j. obcy nowożytny 
biologia lub chemia 
 
oraz  wynik sprawdzianu 
predyspozycji 
językowych 

 

2.  
klasa wstępna 
przygotowuje  
do kształcenia 

 
0we 

 
francuski 
włoski 
 

j. polski 
matematyka 
język obcy nowożytny 
historia 
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nazwa: XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza 

adres: 91-204 Łódź, ul. Traktorowa 77 

telefon/fax: 42 252 98 03 

adres strony www: https//xvlo-lodz.edupage.org  

adres e-mail: kontakt@lo15.elodz.edu.pl 

dwujęzycznego od 
klasy pierwszej 
 
rozszerzenia  
po klasie wstępnej: 
j. polski 
historia 
francuski 
(poziom dwujęzyczny) 

 
oraz  wynik sprawdzianu 
predyspozycji 
językowych 
 

 
3. 

j. polski 
historia 
geografia 

 
 
1a 

angielski 
włoski 
 

j. polski 
matematyka 
j. obcy nowożytny 
historia lub geografia 

 
4. 

biologia 
chemia 
matematyka 

 
 
1b 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki od 
podstaw lub 
kontynuacja 
 
francuski od 
podstaw 

j. polski 
matematyka 
język obcy nowożytny 
biologia lub chemia 

 
5. 

matematyka 
fizyka 
angielski 

 
1c 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki od 
podstaw lub 
kontynuacja 
 
francuski od 
podstaw 

j. polski 
matematyka 
angielski 
fizyka 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce  Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. j. polski 
historia 
angielski 

1A angielski  
 
do wyboru: 
włoski  
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
historia lub wos 

2.  matematyka 1B angielski  j. polski 
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nazwa: XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego 

adres: 94-203 Łódź, ul. Perla 11 

telefon/fax: 42 633 93 23 

adres strony www: https://liceum18lodz.edupage.org/  

adres e-mail: kontakt@lo18.elodz.edu.pl  

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. geografia 
wos  

1a 
 
policyjna z 
elementami 
kryminalistyki 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski  

j. polski 
matematyka 
geografia 
wos 

2. j. polski 1b angielski j. polski 

geografia 
angielski 

 
do wyboru: 
włoski  
rosyjski 

matematyka  
angielski 
geografia lub wos 

3.  biologia 
chemia 
angielski 

1C angielski  
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski 
matematyka  
angielski 
biologia lub chemia 

4. j. polski 
historia  
angielski 

1D angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski 
matematyka  
angielski 
historia lub wos 

5.  matematyka 
geografia 
angielski 

1E angielski  
 
do wyboru:  
niemiecki  
 rosyjski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia lub wos 

6. biologia 
chemia 
angielski 

1F angielski  
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski 
matematyka  
angielski 
biologia lub chemia 

7. historia 
wos 
angielski 

1G angielski  
 
do wyboru:  
włoski  
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
historia lub wos 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

wos   
policyjna z 
elementami 
kryminalistyki 

 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 

matematyka 
historia  
wos 

3. geografia 
angielski  

1c 
 
policyjna z 
elementami 
kryminalistyki 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
geografia 
angielski  

4. j. polski  
wos  

1d 
 
policyjna z 
elementami 
resocjalizacji 

angielski 
 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
wos 
angielski 

5. matematyka 
angielski  

1e 
 
z elementami 
szkolenia 
wojskowego 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub chemia  
 

6. geografia  
angielski  

1f 
 
z elementami 
szkolenia 
wojskowego 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia  
 

7. biologia  
angielski  

1g 
 
z elementami 
podstaw 
ratownictwa i 
funkcjonowania 
straży pożarnej 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub chemia  

 

nazwa: XX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego  

adres: 93-552 Łódź, ul. Bohdanowicza 11 

telefon/fax: 42 648 28 19 

adres strony www: loxxlodz.wikom.pl 

adres e-mail: kontakt@lo20.elodz.edu.pl 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. j. polski 
angielski 
geografia 

1 A angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
włoski 

j. polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

2. biologia 
chemia 
angielski 

1 B angielski 
 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
biologia 
angielski 

3. j. polski 
historia 
wos 

1 C angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
włoski 

j. polski 
matematyka 
historia 
wos 

4. j. polski 
angielski 
historia 

1 D angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
włoski 

j. polski 
matematyka 
historia 
angielski 

5. j. polski 
biologia           
angielski 

1 E angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański  
włoski 

j. polski 
matematyka 
biologia 
angielski 

6. geografia 
matematyka               
angielski  

1 F angielski 
 
 
do wyboru: 
hiszpański 
włoski 

j. polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

7. biologia 
chemia 
angielski 

1 G angielski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
angielski 

8. geografia 
angielski 
wos 

1 H angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański 
włoski 

j. polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

 

nazwa: XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa  

adres: 90-509 Łódź, ul. Kopernika 2 

telefon/fax: +48 42-636-68-54 
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adres strony www: https://lo21lodz.pl/ 

adres e-mail: sekretariat@lo21.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w procesie 
rekrutacji 

1. j. polski 
angielski 
historia 

1a angielski 
(kontynuacja) 
 
do wyboru: 
niemiecki 
(kontynuacja) 
hiszpański 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 
francuski 
(kontynuacja 
lub od  
podstaw) 

j. polski 
historia 
angielski 
matematyka 

2. biologia 
chemia 
matematyka 

1b angielski 
(kontynuacja) 
 
do wyboru: 
niemiecki 
(kontynuacja) 
hiszpański 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 
francuski 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 

j. polski 
biologia 
chemia 
matematyka 

3. matematyka 
geografia 
angielski 
 
 

1c 
 
gr. 1 

angielski 
(kontynuacja) 
 
do wyboru: 
niemiecki 
(kontynuacja) 
 hiszpański 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 
francuski 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 

j. polski 
matematyka 
geografia  
angielski 
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nazwa: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera 

adres: 92-301 Łódź, al. J. Piłsudskiego 159 

j. polski 
geografia 
angielski 

1c 
 
gr. 2 

angielski 
(kontynuacja) 
 
do wyboru: 
niemiecki 
(kontynuacja) 
hiszpański 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 
francuski 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 
 

j. polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

4. matematyka 
chemia 
fizyka 
 
 
 

1d 
 
gr.1 

angielski 
(kontynuacja) 
 
do wyboru: 
niemiecki 
(kontynuacja) 
hiszpański 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 
francuski 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 

j. polski 
matematyka 
chemia 
fizyka 
 
 
 

matematyka 
chemia 
biologia 

1d 
 
gr.2 

angielski 
(kontynuacja) 
 
do wyboru: 
niemiecki 
(kontynuacja) 
hiszpański 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 
francuski 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 
 

j. polski 
matematyka 
chemia 
biologia 
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telefon/fax: 42 674 58 72 

adres strony www: lo23lodz.pl 

adres e-mail:kontakt@lo23.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. biologia 
chemia 

1A angielski 
 
do wyboru: 
rosyjski 
włoski 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub chemia 

2. biologia  
chemia 

1B angielski 
 
do wyboru: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub chemia 

3. geografia 
angielski 

1C angielski 
 
do wyboru: 
rosyjski 
włoski 
niemiecki 
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

4. historia 
j. polski 

1D angielski 
 
do wyboru: 
rosyjski 
włoski 
niemiecki 
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
historia 

5. geografia  
wos  
biologia 

1E angielski 
 
do wyboru: 
rosyjski 
włoski 
niemiecki 
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub geografia 

6.  biologia 
geografia 

1F 
 
integracja 

angielski 
 
do wyboru: 
rosyjski 
włoski 
niemiecki 
francuski 

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub geografia 

7. wos 
angielski 

1G angielski 
 
do wyboru: 

j. polski 
matematyka 
angielski 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

rosyjski 
włoski 
niemiecki 
francuski 

historia 

 

nazwa: XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie  

adres: 91-850 Łódź, ul. Marysińska 61/67 

telefon/fax: 42 657 49 30 

adres strony www: https://24lo.pl 

adres e-mail: kontakt@lo24.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. j. polski  
historia 
angielski 

1A angielski  
 
do wyboru: 
włoski 
hiszpański 

j. polski,  
matematyka  
j. obcy  
historia lub wos 

2 hiszpański  
geografia  
angielski 

1B angielski   
hiszpański 

j. polski  
matematyka 
j. obcy  
geografia lub wos 

3 biologia  
chemia  
matematyka 

1C angielski  
 
do wyboru: 
niemiecki 
hiszpański 

j. polski   
matematyka  
j. obcy  
biologia lub chemia 

4 matematyka  
fizyka 
angielski 

1D angielski  
 
do wyboru: 
niemiecki 
hiszpański 

j. polski  
matematyka 
j. obcy  
fizyka lub chemia 

5 geografia  
matematyka 
angielski 

1E angielski  
 
do wyboru: 
włoski 
hiszpański 

j. polski   
matematyka  
j. obcy 
geografia lub biologia 
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nazwa: XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 

adres: 93-224 Łódź, ul. Podhalańska 2a 

telefon/fax: 42 253 10 50 

adres strony www: www.25lo.pl 

adres e-mail:kontakt@lo25.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. geografia 
matematyka 
angielski 

1A angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

2. 
 

matematyka  
fizyka  
informatyka 
 

1B  
 
gr. 1 
 
 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
hiszpański  
łaciński 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
angielski lub informatyka 

matematyka  
fizyka  
angielski 

1B  
 
gr. 2 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
hiszpański 
łaciński 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
angielski lub informatyka 

3. 
 

biologia  
chemia  
angielski 
 

1C  
 
gr. 1 
 
 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
hiszpański 
łaciński 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

biologia  
chemia  
matematyka 

1C  
 
gr. 2 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
hiszpański 
łaciński 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. j. polski 
historia 
angielski 

1D  
 
 

angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
historia 
angielski  

5. matematyka 
biologia 

1E angielski 
 

j. polski 
matematyka 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

angielski do wyboru: 
niemiecki 
hiszpański 
łaciński 
rosyjski 

biologia 
angielski  

6. geografia 
j. polski  
angielski 

1F 
 
 

angielski 
   
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 

j. polski  
matematyka 
geografia 
angielski  

 

nazwa: XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

adres: 94-029 Łódź, ul. Wileńska 22a  

telefon/fax: 42 686 86 15 

adres strony www: http://www.lo26.pl/ 

adres e-mail: kontakt@lo26.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. j. polski 
historia 
angielski 

1A angielski      
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
historia 
j. obcy 

2. matematyka 
fizyka 
informatyka 

1B angielski        
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

3. biologia 
chemia 
matematyka 

1C angielski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. matematyka 
geografia 
angielski 

1D angielski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
j. obcy 
geografia 

5. biologia 
chemia 
angielski 

1E angielski 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
j. obcy 
biologia lub chemia 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

6. 
 

matematyka 
fizyka 
angielski 

1F 
 
gr. 1  

angielski 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
j. obcy 
fizyka 

matematyka 
chemia 
angielski 

1F 
 
gr. 2 

angielski 
francuski 

j. polski 
matematyka 
j. obcy 
chemia 

7. matematyka 
angielski 
hiszpański 

1G angielski      
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
j. obcy 
geografia lub wos 

 

nazwa: XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara „Rudego” 

adres: 90-147 Łódź, ul. Zelwerowicza 38/44 

telefon/fax: 42 678 94 82 

adres strony www: https://bytnarowka.pl 

adres e-mail: kontakt@lo29.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. 
 

angielski  
matematyka 
fizyka 
 

1A 
 

angielski  
 
do wyboru: 
niemiecki  
francuski 
 

j. polski  
angielski  
matematyka 
fizyka 
 

2. 
 

j. polski  
angielski  
historia 
 

1B 
 

angielski  
 
do wyboru: 
niemiecki   
francuski 

j. polski 
angielski 
matematyka 
historia 
 

3. 
 

angielski 
hiszpański 
geografia 
 

1C 
 

angielski  
hiszpański 
 

j. polski  
angielski 
matematyka 
geografia 

4. 
 

biologia 
chemia  
matematyka 
 

1D 
 

angielski   
 
do wyboru: 
niemiecki  
francuski 

j. polski  
matematyka 
biologia 
 chemia 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

5. 
 

angielski 
matematyka 
geografia 
 

1E 
 

angielski  
 
do wyboru: 
niemiecki  
francuski 

j. polski  
angielski  
matematyka 
geografia  
 

6. 
 

j. polski 
angielski  
historia sztuki 
 

1F angielski   
 
do wyboru: 
niemiecki  
francuski 
 

j. polski  
angielski  
matematyka 
historia 

 

nazwa: XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego 

adres:91-485 Łódź, ul. Sowińskiego 50/56 

telefon/fax: 42 653 90 47 

adres strony www: liceumnasowinskiego.pl 

adres e-mail: kontakt@lo30.elodz.edu.pl 

L
p. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. j. polski  
wos  
historia 

1a angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
hiszpański 

j. polski  
angielski lub wos 
historia  
matematyka 

2. biologia  
chemia 

1b angielski 
hiszpański  

j. polski 
matematyka  
biologia  
chemia 

3. 

angielski   
geografia  
matematyka 

1e 
gr. 1 

angielski 
francuski 

j. polski,  
angielski 
wos 
matematyka 

angielski  
geografia 
matematyka 

1e 
gr. 2 

angielski  
rosyjski 

j. polski  
angielski  
geografia 
matematyka 

4. geografia  
chemia 

1g angielski  
hiszpański 

j. polski  
angielski  
geografia  
chemia 

5. 
j. polski 
angielski   
niemiecki 

1j 
gr.1 

angielski  
niemiecki 

j. polski  
angielski  
historia  
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L
p. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

matematyka 

j. polski  
angielski 
hiszpański 

1j 
gr. 2 

angielski  
hiszpański 

j. polski 
angielski  
historia  
matematyka 

6. matematyka  
fizyka 

1p angielski  
hiszpański 

j. polski  
angielski  
matematyka  
fizyka 

 

nazwa: XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa 

adres: 93–236 Łódź, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B 

telefon/fax:  42 643 14 15 

adres strony www: lo31.pl 

adres e-mail: kontakt@lo31.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. matematyka 
fizyka 
informatyka 

1 A angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki  
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
j. obcy 
fizyka 

2. biologia 
chemia 
matematyka 

1 B angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki  
francuski 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. matematyka 
geografia 
angielski 

1 C angielski 
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

4. j. polski 
historia 
geografia 

1 D angielski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
historia  
geografia 

5. biologia 
chemia 
angielski 

1 E angielski 
francuski 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 
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nazwa: XXXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

adres: 92-511 Łódź, ul. Piotra Czajkowskiego 14 

telefon/fax: 42 673 01 25 

adres strony www: lo32lodz.pl 

adres e-mail: kontakt@zso1.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 

z rozszerzonym 

programem 

nauczania 

Symbol 

oddziału 

Języki obce Przedmioty 

uwzględniane w 

procesie rekrutacji 

1. oddział wstępny         

z j. hiszpańskim  

 

angielski  

geografia 

OH 

 

hiszpański 

 

angielski 

(rozszerzony) 

j. polski  

matematyka  

angielski   

geografia  

 

oraz wynik testu 

predyspozycji 

2. matematyka  

fizyka 

angielski 

1A  

 

gr. 1 

angielski 

 

do wyboru: 

hiszpański 

niemiecki 

francuski 

rosyjski 

j. polski  

matematyka 

angielski  

fizyka 

matematyka 

fizyka  

informatyka 

 

 

 

1A 

 

gr. 2 

angielski 

 

do wyboru: 

hiszpański 

niemiecki 

francuski 

rosyjski 

j. polski  

matematyka 

angielski  

fizyka 

3. biologia  

chemia  

matematyka 

1B  angielski 

 

do wyboru: 

hiszpański 

niemiecki 

francuski 

rosyjski 

j. polski  

matematyka  

biologia  

chemia 

4. j. polski  

historia  

wos 

1C angielski  

 

do wyboru: 

hiszpański 

niemiecki 

francuski 

rosyjski 

j. polski  

matematyka  

historia  

wos 
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nazwa: XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej 

adres: 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 116 

telefon/fax: 42 688 15 65 

adres strony www: 33lo.pl 

adres e-mail: kontakt@lo33.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. j. polski 
angielski  
historia 

1a angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański  
niemiecki 

j. polski  
matematyka  
angielski  
historia 

2. j. polski 
geografia  
wos 

1b 
integracyjna 

angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański  
niemiecki 

j. polski  
matematyka  
angielski  
geografia 

5. geografia 

matematyka  

angielski 

1D angielski  

 

do wyboru: 

hiszpański 

niemiecki 

francuski 

rosyjski 

j. polski  

matematyka 

geografia  

angielski 

6. biologia 

angielski 

matematyka 

1E angielski  

 

do wyboru: 

hiszpański 

niemiecki 

francuski 

rosyjski 

j. polski 

matematyka  

angielski 

biologia 

7. biznes i zarządzanie 

matematyka 

angielski 

1F angielski  

 

do wyboru: 

hiszpański 

niemiecki 

francuski 

rosyjski 

j. polski  

matematyka  

angielski  

wos 

8. geografia 

angielski 

niemiecki 

1G angielski  

niemiecki 

j. polski  

matematyka  

angielski 

geografia 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

3. matematyka 
chemia 
angielski 

1c angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański  
niemiecki 

j. polski  
matematyka 
angielski  
chemia 

4. matematyka 
geografia 
wos 

1d angielski 
 
do wyboru:  
hiszpański  
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

5. biologia 
chemia  
angielski 

1e angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański  
niemiecki 

j. polski  
matematyka  
angielski  
biologia lub chemia 

6. j. polski 
angielski  
biologia 

1f 
integracyjna 

angielski 
 
do wyboru: 
hiszpański  
niemiecki 

j. polski  
matematyka  
angielski  
biologia 

 

nazwa: XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego  

adres: 91-087 Łódź,  ul. Wapienna 17 

telefon/fax: 42 653 39 91  505 694 004 

adres strony www: https://lo34lodz.wikom.pl/ 

adres e-mail: kontakt@lo34.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. j. polski 
angielski 
 
 

1A angielski  
 
do wyboru: 
włoski 
niemiecki 

j. polski 
angielski  
matematyka 
historia lub geografia 

2. angielski 
włoski  
geografia 
 

1B angielski 
 
włoski 

j. polski  
angielski 
matematyka 
geografia 

3. j. polski 
historia 

1C angielski 
 
do wyboru: 

j. polski 
angielski  
matematyka 
historia 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

włoski 
niemiecki 

4. biologia 
chemia 

1D angielski  
 
do wyboru: 
włoski 
niemiecki 

j. polski, 
angielski 
matematyka 
biologia lub chemia 

5. angielski 
historia 

1E  
 
gr.1 

angielski  
 
do wyboru: 
włoski 
niemiecki 

j. polski  
angielski  
matematyka 
historia 

 angielski  
biznes i zarządzanie 
 

1E  
 
gr.2 

angielski  
 
do wyboru: 
włoski 
niemiecki 

j. polski, 
angielski 
matematyka  
geografia lub wos 

 

nazwa: XLII Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej 

adres: 91-358 Łódź, ul. Stawowa 28 

telefon/fax: 42 659 20 76 

adres strony www: www.lo42lodz.pl 

adres e-mail: kontakt@lo42.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. wos 
angielski 
geografia 

1 A 
 
straż 
graniczna 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki  
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
wos 
angielski 

2. wos 
angielski 
biologia 

1 B 
 
służba 
policyjna 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
wos 
wychowanie fizyczne 

3. biologia 
chemia 
angielski 

1 C  
 
biologiczno- 
chemiczna 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 
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nazwa: XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliana Tuwima  

adres: 93-319 Łódź, ul. Królewska 13/15,  

telefon/fax: 42 640 34 41 

adres strony www: www.lo43lodz.wikom.pl 

adres e-mail: kontakt@lo43.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. j. polski 
historia 
angielski 

1A 
 
integracja 

angielski  
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
historia  
angielski 

2. j. polski 
historia 
wos 

1B angielski 
niemiecki 

j. polski  
matematyka  
wos  
angielski 

3. matematyka 
informatyka 
angielski 

1C angielski  
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
informatyka 

4. matematyka 
geografia 
angielski 

1D 
sportowa 
piłka nożna/ 
lekkoatletyka  

angielski  
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski  
geografia 
 

4. j. polski 
angielski 
informatyka 

1 D  
dziennikarsko- 
filmowa 
patronat TVP3 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki  
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
angielski 
informatyka 

5. angielski 
matematyka 
informatyka 

1 E  
 
informatyczna 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki  
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
angielski 
informatyka 
 

6. j. polski 
angielski 
hiszpański 

1 F  
 
filologiczna 

angielski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
angielski 
drugi j. obcy 

7. j. polski 
matematyka 
angielski 

1 G 
 
 ogólna 
patronat UŁ 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki  
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

mailto:kontakt@lo43.elodz.edu.pl
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

oraz wynik próby 
sprawności fizycznej 

5. biologia 
chemia 
angielski 

1E angielski  
niemiecki 

j. polski  
matematyka  
angielski 
biologia lub chemia 

6. geografia 
biologia  
angielski 
 

1F angielski  
niemiecki 

j. polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub geografia 

7. matematyka 
fizyka 
angielski 

1G angielski  
niemiecki 

j. polski  
matematyka  
angielski 
fizyka 

8. j. polski 
biologia 
angielski 

1H angielski  
niemiecki 

j. polski  
matematyka  
angielski  
biologia  

9. j. polski 
matematyka 
angielski 

1I angielski  
niemiecki 

j. polski  
matematyka 
angielski 
drugi j. obcy 

10. j. polski 
matematyka 
angielski 

1J 
integracja 

angielski  
niemiecki 

j. polski  
matematyka  
angielski  
drugi j. obcy 

11. biologia 
matematyka 
angielski 

1K angielski  
niemiecki 

j. polski 
matematyka  
angielski 
biologia 

 

nazwa: XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 

adres: 92-538  Łódź, ul. Czernika 1/3 

telefon/fax: 42 673 86 83 

adres strony www:47lo.pl 

adres e-mail: szkola@47lo.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. angielski  
informatyka 
 

1A 1 
 

angielski 
 

j. polski 
matematyka 
angielski 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

z 
elementami 
robotyki 

do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

informatyka 

2. angielski 
matematyka  
 

1A 2 
 
z 
elementami 
robotyki 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
angielski 
informatyka 

3. angielski 
biologia  
 
do wyboru: 
geografia 
chemia 
wos 

1B 
sportowa – 
piłka 
siatkowa 
dziewcząt i 
chłopców 
 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
wychowanie fizyczne 
 
oraz wynik próby 
sprawności fizycznej 

4. j. polski 
geografia  
wos 

1C 1 angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
geografia 
wos 

5. j. polski 
geografia  
historia 

1C 2 angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
geografia 
historia 

6. angielski  
biologia  
 
do wyboru: 
geografia 
chemia 
wos 

1D 
sportowa – 
piłka 
nożna/ 
strzelectwo 
sportowe 
 

angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
wychowanie fizyczne 
 
oraz wynik próby 
sprawności fizycznej 

7. angielski  
geografia  
wos 

1E 1 angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
geografia 
wos 

8. angielski  
geografia  
historia 

1E 2 angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
geografia 
historia 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

9. matematyka  
biologia  
chemia  

1F 1 angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

10. angielski 
biologia 
 
do wyboru: 
geografia 
chemia 
wos 

1F 2 angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
angielski 

11. angielski  
biologia 
chemia 

1F 3 angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

12. angielski 
biologia 
wos 

1F 4 angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
wos 

13. angielski 
biologia  
geografia  

1F 5 angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
geografia 

14. angielski  
biologia 
geografia  

1F 6 angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
biologia 
geografia 

15. j. polski  
wos 

1G angielski 
 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

j. polski 
matematyka 
wos 
historia 

nazwa: LV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Elektroniczno-

Informatycznych 

adres: 91-725 Łódź, ul. Strykowska 10/18 
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telefon/fax: 42 656 25 89   42 656 25 11 

adres strony www: www.elektronik.lodz.pl 

adres e-mail: elektronik@elektronik.lodz.pl 

Lp. Przedmioty 

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol 

oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 

w procesie rekrutacji 

1. matematyka 

informatyka  

angielski 

1 La angielski  

niemiecki 

j. polski  

matematyka            

j. obcy  

informatyka 

2. matematyka 

informatyka 

fizyka 

1 Lb angielski  

niemiecki 

j. polski  

matematyka          

j. obcy  

informatyka 

 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

nazwa: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich  

adres: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171 

telefon/fax: 42 654 00 05 

adres strony www: www.zseth.edu.lodz.pl 

adres e-mail: kontakt@zseth.elodz.edu.pl 

Lp. Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. technikum  I a Geografia 
 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
wos 
informatyka 

2. technikum  I b Geografia 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
wos 
informatyka 

3. technikum  I c Geografia 
technik 
rachunkowości 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
wos 
informatyka 

4. technikum  I d matematyka 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
geografia 
wychowanie fizyczne 
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Lp. Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

5. technikum  I e matematyka 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
geografia 
wychowanie fizyczne 

6. technikum  I f matematyka 
technik 
organizacji 
turystyki 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

7. technikum  I g matematyka 
technik 
organizacji 
turystyki 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

8. technikum  I h matematyka 
technik 
eksploatacji 
portów i terminali 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

 

nazwa: Zespół Szkół Ekonomii i Usług  

adres: 93-533 Łódź, ul. Astronautów 19  

telefon/fax: 42 681 49 77 42 682 46 88 

adres strony www: www.zseiu.pl 

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

Lp. Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. technikum 1 a TE matematyka  
geografia  
 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 
angielski 
zawodowy 

polski  
matematyka 
informatyka 
geografia 

2. technikum 1 b TL angielski 
geografia  
 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 
angielski 
zawodowy 

polski  
matematyka 
informatyka 
geografia 

3. technikum 1 c TR angielski 
geografia  
 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
informatyka 
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Lp. Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

technik reklamy angielski 
zawodowy 

plastyka 

4. technikum 1 d TOT angielski 
geografia  
technik 
organizacji 
turystyki 

angielski 
niemiecki 
angielski 
zawodowy 
niemiecki 
zawodowy 

polski 
matematyka 
informatyka 
geografia 

5. technikum 1 e TL 
 

angielski 
geografia 
  
technik logistyk  

angielski 
niemiecki 
angielski 
zawodowy 

polski  
matematyka 
informatyka 
geografia 

 

nazwa: Technikum nr 3 

adres: 90 - 315 Łódź, ul. Kilińskiego 159/163 

  90 - 301 Łódź ul. Sienkiewicza 117 

telefon/fax: 42 674 02 75   538 157 117 

adres strony www: www.tech3lodz.pl 

adres e-mail: szkola@tech3lodz.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. technikum  A matematyka 
technik logistyk             

angielski 
niemiecki 

polski  
język obcy 
matematyka 
informatyka 

2. technikum  B matematyka  
technik logistyk                

angielski 
niemiecki 

polski  
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. technikum  C matematyka  
technik logistyk                

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

4. technikum  D matematyka  
technik 
gazownictwa 

niemiecki        
angielski 

polski 
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Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

 język obcy 
matematyka 
informatyka 

5. technikum  E matematyka  
technik 
urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

6. technikum  F matematyka 
technik inżynierii 
sanitarnej 

niemiecki        
angielski 

polski  
język obcy 
matematyka 
informatyka 

7.  technikum  G matematyka  
technik inżynierii 
sanitarnej 
technik 
urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej 

niemiecki        
angielski 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

8. technikum  H matematyka 
 
technik  
chłodnictwa i 
klimatyzacji  

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

 

nazwa: Zespół Szkół  Gastronomicznych 

adres: 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88 

telefon/fax: 42 636 75 44 

adres strony www: gastronomik.edu.pl 

adres e-mail: kontakt@zsg.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. technikum   
 
 
 
 

A angielski  
technik żywienia i usług 
gastronomicznych  

angielski 
francuski 

polski 
angielski 
matematyka 
chemia 
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Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. technikum   B biologia 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

polski 
angielski 
matematyka 
biologia 

3. technikum   C geografia 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

polski 
angielski 
matematyka 
geografia 

4. technikum   D WOS 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

polski 
angielski 
matematyka 
WOS 

5. technikum   E angielski 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych  
technik usług kelnerskich  

angielski 
francuski 

polski 
angielski 
matematyka 
biologia 

6. branżowa 
szkoła I 
stopnia nr 
4 

a kucharz angielski polski 
angielski 
matematyka 
biologia 

7. branżowa 
szkoła II 
stopnia nr 
1 

BS II technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

angielski polski 
angielski 
matematyka 
średnia z 
przedmiotów 
zawodowych 
w BS I 

 

nazwa: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 

adres: 91-008, Łódź, ul. Drewnowska 88 

telefon/fax:42 654 27 75 

adres strony www:zsp5lodz.pl 

adres e-mail:sekretariat@zsp5lodz.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 

oddziału 

Przedmioty  

z rozszerzonym  

programem 

nauczania / profil/ 

zawód 

Języki obce Przedmioty 

uwzględniane 

w procesie rekrutacji 

1. technikum 1a polski 

technik transportu 

kolejowego 

angielski 

niemiecki 

polski 

język obcy 

matematyka 

informatyka 
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2. technikum 1b polski 

technik ekonomista 

technik 

rachunkowości 

angielski 

francuski 

niemiecki 

polski 

język obcy 

matematyka 

informatyka 

3.  technikum  1c polski 

technik logistyk 

technik spedytor 

angielski 

francuski 

niemiecki 

polski  

język obcy 

matematyka 

informatyka 

4.  branżowa 

szkoła   

I stopnia nr 

5 

1d sprzedawca angielski polski 

język obcy 

matematyka 

informatyka 

5.  branżowa 

szkoła   

I stopnia nr 

5 

1e magazynier-

logistyk 

angielski polski 

język obcy 

matematyka 

informatyka 

6.  branżowa 

szkoła   

II stopnia nr 

5 

1f technik handlowiec 

 

technik logistyk 

angielski polski 

język obcy 

matematyka 

informatyka 

 

nazwa: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 

adres: Franciszkańska 137; 91-845 Łódź 

telefon/fax: 42 655 10 40 

adres strony www: spozywcza.lodz.pl 

adres e-mail: kontakt@zsps.elodz.edu.pl 

Lp. Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. technikum 1ta, 
1tb1 

angielski 
technik 
technologii 
żywności z 
kwalifikacją 
cukierniczą z 
elementami 
nowoczesnego 
dekoratorstwa  

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka     
angielski 
biologia 
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Lp. Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2. technikum 1tc angielski 
technik 
technologii 
żywności z 
kwalifikacją 
cukierniczą z 
elementami 
dietetyki 
sportowej  

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka     
angielski 
biologia 
 

3. technikum 1tb2 angielski 
technik kontroli 
jakości i 
bezpieczeństwa 
żywności 
(eksperyment 
pedagogiczny) 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka     
angielski 
biologia 
 

4. branżowa 
szkoła I 
stopnia nr 
6 

1a, 1b1 cukiernik angielski polski 
matematyka 
technika 
plastyka 

5. branżowa 
szkoła I 
stopnia nr 
6 

1b2 operator maszyn 
i urządzeń 

angielski polski 
matematyka 
technika  
plastyka 

6. branżowa 
szkoła I 
stopnia nr 
6 

1c1 piekarz angielski polski 
matematyka 
technika 
plastyka 

7. branżowa 
szkoła I 
st. nr 6 

1c2 przetwórca 
mięsa 

angielski polski 
matematyka 
technika 
plastyka 

8. branżowa 
szkoła II 
st. nr 2 

1bs technik 
technologii 
żywności 

niemiecki polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

nazwa: Zespół Szkół Samochodowych 

adres: 91-335 Łódź, Wojciecha Kilara 3/5 

telefon/fax: 42 651 24 62 

adres strony www: zss-lodz.pl 

adres e-mail:kontakt@zss.elodz.edu.pl 
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Lp. Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. technikum 1a matematyka 
fizyka 
 
technik pojazdów 
samochodowych 
/profil elektryczny/ 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

2. technikum 1b matematyka 
fizyka 
 
technik pojazdów 
samochodowych 
/profil 
mechaniczny/ 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. technikum 1c matematyka 
fizyka 
 
technik pojazdów 
samochodowych 
/profil elektryczny/ 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

4. technikum 1d matematyka 
fizyka 
 
technik pojazdów 
samochodowych 
/profil 
mechaniczny/ 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

5. technikum 1e matematyka 
fizyka 
 
technik pojazdów 
samochodowych 
/profil elektryczny 
+mechaniczny/ 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

6. technikum 1m matematyka 
fizyka 
 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

7. technikum 1n matematyka 
fizyka 
 
technik nowej 
mobilności 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

8. branżowa 
szkoła   

1ebs elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

niemiecki 
angielski 

polski 
język obcy 
matematyka 
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Lp. Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

I stopnia 
nr 7 

 
blacharz 
samochodowy 

informatyka 

9. branżowa 
szkoła   
I stopnia 
nr 7 

1ms mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

10. branżowa 
szkoła   
I stopnia 
nr 7 

1ls lakiernik 
samochodowych 

angielski polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

11. branżowa 
szkoła  
II stopnia 
nr 4 

1p technik pojazdów 
samochodowych 
/po szkole 
podstawowej/ 

angielski 
niemiecki 

matematyka 
informatyka 

12. branżowa 
szkoła  
II stopnia 
nr 4 

1g technik pojazdów 
samochodowych 
/po gimnazjum/ 

angielski 
niemiecki 

matematyka 
informatyka 

 

nazwa: Zespół Szkół Politechnicznych  

adres: 93-590 Łódź, Al. Politechniki 38 

telefon/fax: 42 684 11 27 

adres strony www: www.zsp9.pl 

adres e-mail: kontakt@zsp9.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. technikum  IA matematyka 
fizyka 
 
technik 
automatyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka  

2. technikum  IB matematyka 
fizyka  
 
technik elektryk 
 

angielski 
niemiecki 

polski  
matematyka 
język obcy  
informatyka 
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Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

3. technikum  IB matematyka 
fizyka 
 
technik 
energetyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy  
informatyka 

4. technikum  IC matematyka 
fizyka  
 
technik 
mechatronik  

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy  
informatyka 

5. technikum  ID matematyka 
oraz 
fizyka lub 
informatyka  
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy  
informatyka 

6. technikum  IE matematyka 
oraz 
fizyka lub 
informatyka  
technik 
programista  

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy  
informatyka 

7. technikum  IF matematyka  
fizyka  
technik 
elektronik  

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy  
informatyka 

8. technikum  IF matematyka 
fizyka  
technik realizacji 
nagrań 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy  
informatyka 

 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych 

adres: 91-725 Łódź, ul. Strykowska 10/18 

telefon/fax: 42 656 25 89   42 656 25 11 

adres strony www: www.elektronik.lodz.pl 
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adres e-mail: elektronik@elektronik.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. technikum  1 Ta matematyka 
fizyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka                
język obcy 
informatyka 

2. technikum  1 Tb matematyka 
fizyka 
technik 
informatyk 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka                
język obcy 
informatyka 

3. technikum  1 Tp matematyka 
fizyka 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka                
język obcy 
informatyka 

4. technikum  1 Tm matematyka 
fizyka 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka                
język obcy 
informatyka 

5. technikum  1 Te matematyka 
fizyka 
technik 
elektronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka                
język obcy 
informatyka 

6. technikum  1 Tt matematyka 
fizyka 
technik 
teleinformatyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka                
język obcy 
informatyka 

7. liceum 1 La matematyka 
informatyka  
angielski 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka                
język obcy 
informatyka 

8. liceum 1 Lb matematyka 
informatyka  
fizyka 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka                
język obcy 
informatyka 

 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Przemysłu Mody 

adres: 93-161, Łódź, Naruszewicza 35 

telefon/fax: 42 643 35 19 
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adres strony www: www.zspm.net 

adres e-mail: kontakt@zspm.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. technikum 1 A biologia lub 
geografia lub 
angielski 
technik 
przemysłu mody 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
technika 

2. technikum 1 C biologia lub 
geografia lub 
angielski 
technik grafiki i 
poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

3. technikum 1 CF biologia lub 
geografia lub 
angielski 
technik grafiki i 
poligrafii 
cyfrowej/ technik 
fotografii i 
multimediów 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

4. technikum 1 F biologia lub 
geografia lub 
angielski 
technik fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

5. technikum 1 S biologia lub 
geografia lub 
angielski 
technik stylista 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
technika 

6. branżowa 
szkoła   
I stopnia 
nr 12 

1 K krawiec angielski polski 
matematyka 
plastyka 
technika 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Geodezyjno - Technicznych 

adres: 91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15 

telefon/fax: 42 659 82 22 
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adres strony www: zsg-t.pl 

adres e-mail: kontakt@zsgt.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. technikum  1 A1 matematyka, 
geografia  
technik geodeta 

angielski, 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia lub 
informatyka 

2. technikum  1 A2 matematyka, 
geografia 
technik geodeta 

angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia lub 
informatyka 

3. technikum  1 B1 matematyka, 
fizyka  
technik 
informatyk 

angielski 
hiszpański lub 
język niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4. technikum  1 B2 matematyka, 
angielski 
technik 
informatyk 

angielski 
hiszpański lub 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

5. technikum  1 C matematyka, 
biologia 
technik leśnik 

angielski 
hiszpański lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub 
informatyka 

 

nazwa: Zespół Szkół Budowlano-Technicznych 

adres: 90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11 

telefon/fax: 42 678 19 20 

adres strony www: www.zsbt-lodz.pl 

adres e-mail: zsbt@zsbt-lodz.pl 

Lp
. 

Typ szkoły Symb
ol 
oddzia
łu 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. technikum  1 a matematyka 
 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
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technik 
budownictwa  
 

technika 

2 technikum  1  b matematyka 
 
technik 
budownictwa  
 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

4 technikum  1 c angielski 
 
technik robót 
wykończeniowych 
w budownictwie  
 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
technika  

3 technikum  1 d angielski 
 
technik 
technologii 
drewna  
 
technik renowacji 
elementów 
architektury 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

5 technikum  1 e angielski 
 
technik urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej 
 
technik ochrony 
środowiska 

angielski 
niemiecki 
 

polski 
język obcy 
matematyka  
technika 
 

6 branżowa 
szkoła I 
stopnia nr 
15 

1 a monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

niemiecki polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

7 branżowa 
szkoła I 
stopnia nr 
15 

1 b monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

niemiecki polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

8 branżowa 
szkoła I 
stopnia nr 
15 

1 c monter sieci i 
instalacji 
sanitarnych  
 
murarz-tynkarz  

niemiecki 
 

polski  
język obcy 
matematyka 
technika 
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9 branżowa 
szkoła I 
stopnia nr 
15 

1 d stolarz 
 
dekarz 

niemiecki 
 

polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

 

nazwa: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  

adres: 93-502 Łódź, al. Politechniki 37 

telefon/fax: 42 648 71 12   42 648 61 99 

adres strony www: www.zst-i.pl 

adres e-mail: kontakt@zsti.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. technikum  1 ti matematyka 
fizyka 
 
technik                 
informatyk 

angielski  
niemiecki 

polski  
język obcy 
matematyka 
informatyka 

2. technikum 1 tp matematyka 
fizyka 
technik            
programista 

angielski  
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. technikum 1 tm matematyka 
fizyka 
technik                 
mechatronik 

angielski  
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

4. technikum 1 tim matematyka 
fizyka 
technik                  
informatyk 
technik                  
mechanik 

angielski  
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 
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Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

5. branżowa 
szkoła I 
stopnia nr 
17 

1 br mechanik-
monter maszyn i 
urządzeń 
operator  
obrabiarek 
skrawających 
ślusarz 

angielski polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

 

nazwa: Zespół Szkół Poligraficznych  

adres: 92-229 Łódź, ul. Edwarda 41 

telefon/fax: 42 678 82 65 

adres strony www:poligrafik-lodz.pl 

adres e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. technikum  I ga angielski 
fizyka lub 
geografia 

technik grafiki  
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

angielski 
matematyka 
informatyka  
plastyka 

2. technikum  I gd angielski 
fizyka lub 
geografia  

technik grafiki  
i poligrafii 
cyfrowej 

technik 
procesów 
drukowania 

angielski 
niemiecki 

angielski 
matematyka 
informatyka  
plastyka 

3. technikum  I gi angielski 
fizyka lub 
geografia  

angielski 
niemiecki 

angielski 
matematyka 
informatyka  
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Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 

technik 
procesów 
introligatorskich 

plastyka 

4. technikum  I gr angielski 
fizyka lub 
geografia  

technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 

technik reklamy 

angielski 
niemiecki 

angielski 
matematyka 
informatyka  
plastyka 

5. branżowa 
szkoła I 
stopnia 

I ddi drukarz 
offsetowy 

drukarz 
fleksograficzny 

operator 
procesów 
introligatorskich 

angielski angielski  
matematyka 
informatyka  
plastyka 

 

nazwa: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi 

adres: 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 

telefon/fax: 42 637 72 78 

adres strony www: www.cez.lodz.pl 

adres e-mail:sekretariat@cez.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły Symbo
l 
oddział
u 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. technikum  1Ti  
 

fizyka 
technik informatyk 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 
(kontynuacja) 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2. technikum  1TL  geografia angielski polski 



50 
 

Lp. Typ szkoły Symbo
l 
oddział
u 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

 technik logistyk niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 
(kontynuacja) 

matematyka 
język obcy  
geografia 

3. technikum  1TW  
 

biologia 
technik weterynarii 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 
(kontynuacja) 

polski 
matematyka  
język obcy 
biologia 

4. technikum  1TS  
 

niemiecki 
technik spedytor 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 
(kontynuacja) 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

5. technikum  1TA  
 

chemia 
technik analityk 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 
(kontynuacja) 

polski matematyka 
język obcy chemia 

6. technikum  1 TF  
 

angielski 
technik fotografii i 
multimediów 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 
(kontynuacja) 

polski matematyka 
język obcy 
plastyka 

7. technikum  1 TP 
  

matematyka 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 
(kontynuacja) 

polski matematyka 
język obcy 
informatyka 

8. technikum  1  TT 
 

angielski 
technik tekstronik 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 
(kontynuacja) 

polski matematyka 
język obcy 
informatyka 

9. technikum  1 TP 
 

historia sztuki 
technik projektant 
tekstyliów 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 
(kontynuacja) 

polski matematyka 
język obcy 
informatyka 

10. branżowa 
szkoła   
I stopnia 
nr 19 

1 BLO magazynier -
logistyk 
operator maszyn w 
przemyśle 
włókienniczym 

angielski polski 
matematyka język 
obcy geografia 
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Lp. Typ szkoły Symbo
l 
oddział
u 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

11. branżowa 
szkoła   
I stopnia 
nr 19 

1 BFW fotograf  
rękodzielnik 
wyrobów 
włókienniczych 

angielski polski matematyka 
język obcy 
plastyka 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Edukacji Technicznej 

adres: 91-212 Łódź ul. Warecka 41 

telefon/fax: 42 652 18 60 

adres strony www: www.warecka.edu.pl 

adres e-mail: sekretariat@zsp20.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. technikum 1 in angielski 
 
technik informatyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
informatyka 

2. technikum 1 mt matematyka 
 
technik mechatronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
informatyka 

3. technikum 1 om geografia 
 
technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

4. technikum 1 om geografia 
technik mechanik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
technika 

5. technikum 1 ed matematyka 
technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
technika 

6. technikum 1 ed matematyka angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
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Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

technik urządzeń 
dźwigowych 

angielski 
technika 

 

nazwa: Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi 

adres: 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2 

telefon/fax: 42 651 78 98 

adres strony www: www.zsrz.szkoly.lodz.pl  

adres e-mail: kontakt@zsr.elodz.edu.pl  

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. technikum F wos 
technik usług 
fryzjerskich 
 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub WOS 

2. technikum FF chemia  
technik usług 
fryzjerskich 
 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
chemia lub biologia  

3. technikum A geografia  
technik 
architektury 
krajobrazu/  
 

angielski 
język 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia lub 
biologia 

4. technikum PB matematyka  
technik optyk/ 
technik 
agrobiznesu/ 
 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia 

5. technikum H język angielski 
technik hodowca 
koni 
 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia lub 
biologia 

6. technikum OS biologia  
technik ogrodnik 
 technik 
pszczelarz 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
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Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

geografia lub 
biologia 

7. branżowa 
szkoła   
I stopnia 
nr 21 

fa fryzjer 
 

angielski lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka lub technika 

8. branżowa 
szkoła   
I stopnia 
nr 21 

fb fryzjer 
ogrodnik 
 

angielski lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka lub biologia 

9. branżowa 
szkoła   
II stopnia 
nr 3 

f technik usług 
fryzjerskich 
 

angielski lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia 
lub wos 

 

nazwa: Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych 

adres: 93-126 Łódź, ul. Przybyszewskiego 73/75 

telefon/fax: 42 681 13 83  

adres strony www: www.zssim.pl 

adres e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. technikum 1 TSe matematyka 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

2. technikum 1 TSm matematyka 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3.  technikum 1 TMa matematyka 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 
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Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

4. technikum 1 TMS matematyka 

technik 
mechatronik 

technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

polski  
język obcy 
matematyka 
informatyka 

5. branżowa 
szkoła I 
stopnia nr 
22 

1 BML blacharz 
samochodowy 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych 
lakiernik 
samochodowy 

angielski polski 
język obcy 
matematyka  
wos 

6. branżowa 
szkoła I 
stopnia nr 
22 

1 EMM elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 
mechatronik 
mechanik 
motocyklowy 

angielski polski 
język obcy 
matematyka 
wos 

 

 


