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Przedmioty rozszerzane:
matematyka/ j. polski

historia sztuki
rysunek studyjny

Warsztaty we współpracy 
z Wydziałem Architektury PG

Warsztaty artystyczne 
we współpracy z artystami 

z gdańskiej galerii „Momarte”

Projekt „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” 
we współpracy  z kinem „Żak” w Gdańsku  

Dla chętnych - zajęcia teatralne 
z udziałem profesjonalistów

Przedmioty rozszerzane:
j. angielski
geografia

WOS

Oddziały Mistrzostwa Sportowego
prowadzone we współpracy 

z Fundacją Rozwoju 
Edukacji Trefl w Sopocie.

Warunkami przyjęcia do klasy Mistrzostwa Sportowego 
jest otrzymanie pozytywnej opinii 

Rady Trenerów Fundacji Rozwoju Edukacji Trefl Sopot 
oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej 

zatwierdzonego przez Polski Związek Koszykówki.

 KLASA
ARCHITEKTONICZNA*

     KLASA KOSZYKARSKA 
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

 

I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego
im. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Książąt Pomorskich 16-18

81 - 749 Sopot
tel. 58 551 14 93

KLASA PRZYGOTOWUJE NA STUDIA W KIERUNKACH: 
architektura, architektura wnętrz, budownictwo, 

inżynieria lądowa, wzornictwo, grafika, 
projektowanie graficzne, malarstwo, rzeźba, 

animacja kultury, intermedia, film i sztuki audiowizualne, 
filmoznawstwo, historia sztuki, itp.

* Kandydaci do klasy architektonicznej dostarczają (w papierowej teczce) 
trzy prace plastyczne w formacie A-4 wykonane samodzielnie w dowolnej technice. 
Każda praca musi być podpisana przez ucznia i jego rodzica (opiekuna prawnego). 
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Przedmioty rozszerzane:
matematyka

fizyka/geografia
informatyka

Laboratoria fizyczne 
i wykłady otwarte na  PG 

Udział w projekcie „Zdolni z Pomorza”

Zajęcia z robotyki

Warsztaty ekonomiczne 
w ramach współpracy 

z Wydziałem Ekonomicznym UG

Przedmioty rozszerzane:
j. polski

j. angielski/ WOS
historia

Warsztaty dziennikarskie 
- kształtowanie umiejętności 

pisania reportażu, prowadzenia bloga, 
tworzenia audiobooka 

 Warsztaty i wykłady 
z zakresu prawa 

w ramach współpracy 
z Pomorską Izbą Adwokacką

Udział w rozprawach sądowych

    KLASA
POLITECHNICZNO – EKONOMICZNA

 KLASA
DZIENNIKARSKO – PRAWNA 

  KLASA
MEDYCZNO – PSYCHOLOGICZNA 

Przedmioty rozszerzane:
biologia

chemia/j. polski

Wykłady i warsztaty na Wydziale Biologii UG 
oraz na Wydziale Chemii UG

 
Współpraca z Uniwersytetem SWPS

 
Kółko faunistyczne 

(zajęcia na UG oraz w ZOO)
 Zajęcia w Stacji Ornitologicznej 

oraz Stacji Biologicznej UG
 

Zajęcia laboratoryjno-terenowe 
w Stacji Morskiej w Helu

Współpraca z Fundacją Inspirujące Przykłady w ramach doskonalenia dysponowania budżetem, pracy w grupie, siły perswazji w biznesie oraz wielu innych umiejętności przydatnych na rynku pracy. 

KLASA PRZYGOTOWUJE NA STUDIA W KIERUNKACH: 
matematyka, fizyka, informatyka, robotyka, 
automatyka, programowanie, elektronika, 

mechanika, ekonomia, finanse, bankowość, 
zarządzanie, geodezja, kartografia, nanotechnologia, 

geologia, inżynieria środowiska, oceanografia, 
geografia, ochrona środowiska itp. 

KLASA PRZYGOTOWUJE NA STUDIA W KIERUNKACH: 
polonistyka, dziennikarstwo, medioznawstwo, 

komunikacja społeczna, europeistyka, 
historia, archeologia, kulturoznawstwo,

prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, 
kryminologia, dyplomacja, bezpieczeństwo narodowe 

oraz w dziedzinach nauk społecznych,
 socjologii, psychologii itp.

KLASA PRZYGOTOWUJE NA STUDIA W KIERUNKACH: 
lekarski, biologia medyczna, ratownictwo medyczne, 

logopedia, analityka medyczna, elektroradiologia,
dietetyka, zootechnika, położnictwo, 

fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, 
weterynaria, farmacja, biotechnologia, biologia, 

oceanografia, turystyka, AWF, psychologia, 
ochrona środowiska, zdrowie publiczne itp.


