
Symbol oddziału Przedmioty 

rozszerzone 

Przedmioty 

punktowane 

Kwalifikacje w zawodzie Cykl 

kształcenia 

Język obcy 

I LO straż graniczna/ 

służba celna/ 

stylizacja i wizaż 

geografia, 

wiedza o 

społeczeństwie 

j. polski, matematyka, 

język obcy nowożytny, 

geografia 

 4 lata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TB technik budownictwa matematyka j. polski, matematyka, 

język obcy nowożytny, 

geografia 

BUD.08. – Montaż konstrukcji budowlanych.  

BUD.14. - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TRW technik robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

geografia j. polski, 

matematyka, język 

obcy nowożytny, 

geografia 

BUD.11. - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych. 

BUD.25. - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót 

wykończeniowych w budownictwie.  

I TG technik geodeta geografia j. polski, matematyka, 

język obcy nowożytny, 

geografia 

BUD.18. - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych 

i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów. 

BUD.19. - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z 

katastrem i gospodarką nieruchomościami.  

I TI technik informatyk matematyka j. polski, matematyka, 

język obcy nowożytny, 

informatyka 

INF.02. – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.  

INF.03. – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami danych.  

I TTŻ technik technologii 

żywności 

chemia  j. polski, matematyka, j. 

obcy nowożytny, 

geografia 

SPC.01. - Produkcja wyrobów cukierniczych. 

SPC.07. - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów 

spożywczych. 



 

I TEO technik urządzeń i 

systemów energetyki 

odnawialnej 

matematyka j. polski, matematyka, 

język obcy nowożytny, 

geografia 

ELE.10. – Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej. 

ELE.11. - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej. 

5 lata j. angielski 

(kontynuacja) 

j. rosyjski 

(podstawowy) 

I TBD technik budowy 

dróg  

geografia j. polski, matematyka, 

język obcy nowożytny, 

geografia 

BUD.13. - Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i 

drogowych. 

BUD.15. - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem 

dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów. 

I TTD technik technologii 

drewna 

biologia j. polski, matematyka, 

język obcy nowożytny, 

geografia  

DRM.04. - Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów 

drewnopochodnych. 

DRM.08. - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania 

drewna i materiałów drewnopochodnych. 

I TIS technik inżynierii 

sanitarnej 

biologia j. polski, matematyka, 

język obcy nowożytny, 

biologia 

BUD.09. - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i 

eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

BUD.20. - Organizacja robót związanych z budową, montażem i 

eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

I GAZ technik 

gazownictwa 

fizyka j. polski, matematyka, 

język obcy nowożytny, 

fizyka 

BUD.16. – Wykonywanie robót związanych z budową, montażem 

oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych. 

BUD.17. – Organizacja i dokumentacja robót związanych z 

budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych. 

I TA technik renowacji 

elementów architektury 

historia sztuki j. polski, matematyka, j. 

obcy nowożytny, 

historia 

BUD.23. -  Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych. 

BUD.24. - Prowadzenie prac renowatorskich elementów 

architektury. 


