
Przewodnik po przedmiotach 

ścisłych w ZSOW 



Podczas lekcji matematyki, informatyki  

i chemii niezbędne  wiadomości zdobywają 

przyszli: 

 Projektanci i styliści mody 

 

 

 Fryzjerzy 

 

 

 Fotografowie 

 



Informatyka 

 Jeden z najważniejszych przedmiotów  
w szkole XXI wieku 

 Bez znajomości obsługi komputera  
i technologii informacyjnych w czasach 
pandemii nie można byłoby prowadzić 
lekcji na odległość 

 Komputery zawitały już niemalże we 
wszystkich dziedzinach życia człowieka,  
co prawda nie zastąpią go, ale bez nich 
człowiek już sobie nie poradzi 



W naszej szkole również zgłębisz 

tajniki tej dziedziny życia 

 



Fizyka 

 Dzięki tej dziedzinie życia poznasz 
budowę i zasadę działania Wszechświata 

 Dowiesz się, w którym miejscu spotkają 
się dwie osoby, które wyruszyły naprzeciw 
siebie z miejscowości A i B 

 Zrozumiesz na czym polega wzajemne 
oddziaływanie między ciałami 

 Dodatkowo będziesz miał możliwość 
uzewnętrznienia swoich talentów  



Konkurs- Ciekawy Kosmos 
prace konkursowe uczniów 

 



Matematyka- królowa nauk 

Z matematyką spotkasz się wszędzie: 

 W sklepie 

 Na poczcie 

 U lekarza 

 W urzędzie skarbowym 

 W najbliższym czasie na lekcjach 

 I w niedalekiej przyszłości na 
egzaminie maturalnym 



 
W naszej szkole możesz zostać mistrzem! 

 

Organizujemy konkursy:  

 Mistrz liczenia 

 Mistrz rozwiązywania równań 

 



Klasy maturalne przygotowują się do matury 

utrwalając poznaną wiedzę poprzez serię 

konkursów: Ćwiczę przed maturą z matematyki 

 



Matury próbne  

 

  klasy 
przedmaturalne  
i maturalne  
przygotowują się 
do napisania 
jednego  
z ważniejszych 
egzaminów  
w swoim życiu 
pisząc egzaminy 
próbne 



Nie realizujemy rozszerzenia  

z matematyki. 

  Obciążenie 
uczniów technikum 
przedmiotami 
zawodowymi 
niestety nie 
pozwala nam 
realizować w cyklu 
nauczania 
rozszerzenia  
z matematyki 



Chemia- wszechobecna 

  W dzisiejszym świecie 
możemy dostrzec ją 
wszędzie 

 Towarzyszy  
w produkcji żywności, 
kosmetyków, środków 
chemicznych, 
przedmiotów 
codziennego użytku, 
materiałów 
wybuchowych itp. 



To na lekcji chemii nauczysz się 

 Pisać reakcje chemiczne 

 Wykorzystywać roztwory i związki 
chemiczne w życiu codziennym 

 Odróżniać co zagraża naszemu 
zdrowiu i życiu i czego należy 
unikać 

 



Przyszłość należy do nauk 

ścisłych! 


