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INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Ogólne zasady rekrutacji na studia wyższe 

a) decydują wyniki uzyskane przez ucznia na egzaminach maturalnych z przedmiotów na poziomie 

podstawowym  lub poziomie rozszerzonym, określonych przez daną uczelnię; 

b) na nieliczne kierunki może być ponadto sprawdzian uzdolnień i predyspozycji (np.  na kierunek 

„architektura”); 

c) natomiast nie są brane pod uwagę oceny uzyskane na świadectwie ukończenia LO. 

2. Egzaminy na maturze 

 

Egzaminy obowiązkowe na maturze: 

a) pisemne na poziomie podstawowym: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, 

b) pisemny na poziomie rozszerzonym: z jednego, wybranego przedmiotu, 

c) ustne, bez określenia poziomu: j. polski, j. obcy nowożytny. 

Na maturze uczeń może dodatkowo zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym z 5 wybranych 

przedmiotów (oprócz przedmiotu, wymienionego w pkt. b.). 

 

3. Profile nauczania 

 

Profil nauczania – oferowany przez PALO przydział godzin określonych przedmiotów realizowanych na 

poziomie rozszerzonym, mający na celu umożliwienie uczniowi przygotowanie się do rekrutacji na wybrany 

kierunek studiów wyższych. PALO oferuje 1 profil do wyboru spośród  4: 

 

*Na podstawie wymogów rekrutacyjnych wybranych uczelni wyższych (m. in.: Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika 
Warszawska, Uniwersytet – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS), Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)) z roku 2019 r. 

Przydział przedmiotów i godzin do poszczególnych profili jest w załączniku nr 1 (3-letnie LO) oraz 

załączniku nr 2 (4-letnie LO) do niniejszego dokumentu.   

 

W kolejnych latach nauki uczeń kontynuuje naukę przedmiotów z wybranego profilu na poziomie 

rozszerzonym. Po klasie I można zmienić wybrany profil na jeden z profili oferowanych przez szkołę w 

starszych klasach. Zaplanowany na cały okres nauki w LO przydział godzin z poszczególnych przedmiotów  

(tzw. szkolny plan nauczania), może ulec zmianie – w zależności od postępów w nauce, potrzeb i możliwości 

uczniów. 

 

4. Fakultety 

 

Są to oferowane przez PALO zajęcia nieobowiązkowe, realizowane po zakończonych zajęciach 

obowiązkowych. Zapisy na fakultety odbywają się we wrześniu, wybór danego fakultetu nie jest uzależniony 

od wybranego przez ucznia profilu. 

 

PALO proponuje uczniom wybór co najmniej jednego fakultetu spośród następujących: filozofia, 

psychologia stosowana, retoryka, prawo i państwo, historia XX wieku, chemia stosowana, biologia 

stosowana, fizyka stosowana, programowanie. 

nazwa profilu przykłady kierunków studiów, które można wybrać po ukończeniu nauki w 

ramach danego profilu i zdaniu egzaminów maturalnych* 

humanistyczno-

prawniczy 

prawo i administracja, dziennikarstwo, filologia angielska, politologia, psychologia, 

lingwistyka stosowana, filologia polska, historia, logopedia ogólna i kliniczna, 

sinologia (j. chiński), socjologia 

przyrodniczo-

medyczny 

medycyna (wydział lekarski), stomatologia, biologia, biotechnologia, fizjoterapia, 

weterynaria, chemia medyczna, dietetyka, analityka medyczna, farmacja 

społeczno-

ekonomiczny 

ekonomia, zarządzanie, psychologia, socjologia, biznes i administracja 

informatyczno-

matematyczny 

informatyka, matematyka, architektura, kierunki politechniczne 
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OŚWIADCZENIE O WYBORZE PROFILU NAUCZANIA 

Uwaga! 

Przydział przedmiotów i godzin do poszczególnych profili jest w załączniku nr 1 (3-letnie LO) oraz 

załączniku nr 2 (4-letnie LO). Należy z nim zapoznać się przed dokonaniem wyboru profilu. 

Proszę zaznaczyć literą „x” właściwą odpowiedź w pustej rubryce po prawej stronie: 

jestem uczniem/uczennicą gimnazjum  

 

jestem uczennicą/uczniem 8 klasy  

 

 

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami deklaruję wybór następującego profilu (wybrany 

profil należy zaznaczyć literą „x” w pustej rubryce po prawej stronie; można wybrać tylko 1 profil): 

 

Profil tak 

 

humanistyczno-prawniczy  

 

przyrodniczo-medyczny  

 

społeczno-ekonomiczny  

 

informatyczno-matematyczny  

 

 

ODRĘCZNE PODPISY 

Data  

 

imię uczennicy/ucznia  

 

nazwisko uczennicy/ucznia  

 

imię ojca  

 

nazwisko ojca  

 

imię matki  

 

nazwisko matki  

 

  

ADNOTACJA SEKRETARIATU PALO O TERMINIE ZŁOŻENIA DOKUMENTU 
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OŚWIADCZENIE O WYBORZE II JĘZYKA OBCEGO 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź literą „x” lub podać odpowiednie dane w pustej rubryce po prawej 

stronie: 

Dotychczas uczyłem –am się następującego języka obcego*: tak 

 

francuskiego  

 

hiszpańskiego  

 

niemieckiego  

 

Proszę podać ogólną, zaokrągloną, liczbę lat nauki ww. języka  

 

Proszę podać tygodniową liczbę lekcji (przy założeniu, że zajęcie trwa 45 min)**  

 

Dotychczas nie uczyłem –am się żadnego z ww. języków 

 

 

Deklaruję wybór następującego j. obcego  (można wybrać tylko 1 język): 

 

francuski 

 

 

hiszpański 

 
 

niemiecki 

 

 

 

* W tym na prywatnych lekcjach/kursach – o ile dotyczy. ** Proszę podać uśrednioną liczbę, jeśli była różna w 

poszczególnych latach nauki. 

ODRĘCZNE PODPISY 

data  

 

imię uczennicy/ucznia  

 

nazwisko uczennicy/ucznia  

 

imię ojca  

 

nazwisko ojca  

 

imię matki  

 

nazwisko matki  

 

 

ADNOTACJA SEKRETARIATU PALO O TERMINIE ZŁOŻENIA DOKUMENTU 

 

 


