
Pytania o klasy/profile w Czackim

pytania o 1P

Interesuje mnie klasa biol-chem, czy mogłabym się czegoś dowiedzieć o tym profilu?
To profil biol-chem-mat z rozszerzoną matematyką. Przygotowuje do rekrutacji na 
studia medyczne i przyrodnicze. Polecam zadać szczegółowe pytania na jednej z 
facebookowych grup jak np. Idziemygdzie, i na pewno zgłoszą się obecni uczniowie 
Czackiego na tym profilu i chętnie odpowiedzą mniej oficjalne :) 

Ile jest godzin matematyki, chemii, biologii, języka polskiego i angielskiego na profilu 
biologiczno-chemicznym?
Szczegółowe siatki godzin w prezentacji: 
https://www.czacki.edu.pl/static/uploads/2021/03/Czacki-oferta-edukacyjna-2021-
4.pdf

Ilu chłopaków jest w biol-chemie?
W obecnej pierwszej kilku, zależy, kto się dostanie, czyli kto ma lepsze oceny, 
lepsze wyniki egzaminów, więcej punktów za konkursy.

Ile czasu po lekcjach poświęca się na naukę w profilu biol-chem?

To, ile się uczysz, zależy tylko od Ciebie, od tego, na ile chcesz się angażować w 
inne aktywności, a tych, o ile pandemia pozwoli, masz w Czackim wiele do wyboru.

Czy szkoła współpracuje z WUM-em i innymi uczelniami/kierunkami dla profilu biol-
chem? Jaka jest oferta dla biol-chem poza lekcjami? Czy są jakieś ciekawe projekty?
Była przed pandemią współpraca z Wydziałem chemii UW/PW, wyjścia na wykłady 
na różnych uczelniach, przygotowania do olimpiad. WUM organizuje dla nas różne 
warsztaty (ostatnio na temat zaburzeń odżywiania).

Czy lekcje biologii, chemii są prowadzone w ciekawy sposób? Jak wygląda pracownia 
chemiczna, biologiczna? Czy są jakieś specjalne lekcje związane z tym profilem? Czy 
wykonuje się doświadczenia na lekcjach chemii?
Jest pracownia biologiczna, jest pracownia chemiczna, obie dobrze wyposażone.  
Są koła olimpijskie z tych przedmiotów. Tak, na lekcji chemii wykonuje się 
doświadczenia.

pytania o 1H 

Chciałabym się dowiedzieć trochę więcej na temat oddziału humanistycznego. Na czym 
polegają zajęcia uzupełniające? Jaki jest prognozowany próg punktowy do tej klasy? 
Czy szkoła prowadzi jakieś kółka zainteresowań?

https://www.czacki.edu.pl/static/uploads/2021/03/Czacki-oferta-edukacyjna-2021-


Jeżeli chodzi o profil humanistyczny, to rozszerzenia można zobaczyć w ofercie szkoły 
na przyszły rok szkolny. Z zajęć dodatkowych/kółek/warsztatów, to są świetne warsztaty 
literacko-krytyczne prowadzone przez polonistę, dodatkowo kółko z historii sztuki- 
rozszerzenie i podstawa- prowadzone przez absolwentkę, kółko z łaciny, teatralne (w 
obecnym momencie oczywiście zajęcia nie odbywają się na żywo). Oferta w każdym 
razie jest duża i zróżnicowana.

Przedmiot uzupełniający w H to realioznawstwo (wiedza o krajach anglojęzycznych po 
angielsku czyli dodatkowy angielski) i historia kultury. Progi co roku są inne, nie można 
ich przewidzieć; zależą od osiągnięć i punktacji, którą osiągną kandydaci, rekrutujący się
do Czackiego. W zeszłym roku (bez uwzględnienia rekrutacji uzupełniającej) było to ok. 
168 pkt. Wszystkie archiwalne progi w zakładce Kandydaci-informacje  
https://www.czacki.edu.pl/dla-kandydatow/informacje 

Oddział humanistyczny jest bardzo rozbudowany - prowadzone jest chociażby koło 
literackie (które aktualnie pracuje nad antologią Czackiego z tekstami uczniów), na 
Festiwalu Teatralnym (chociaż to dla wszystkich klas) można wystawiać sztuki teatralne,
są spotkania z wieloma interesującymi osobami ze świata kultury. 

Czy szkoła współpracuje z jakimiś uczelniami w ramach klasy humanistycznej?
Przed pandemią - z Instytutem Kultury Polskiej UW. Nie jest tak, że współpracujemy 
ciągle z tymi samymi placówkami. W różnych latach jest różnie - są różni nauczyciele i 
różne pomysły na projekty. Teraz jesteśmy partnerem Masterclass - szkoły filmowania 
online.
Przy realizacji projektu "Stanisław Brzozowski…”:
https://www.czacki.edu.pl/projekt-  brzozowski   współpraca dotyczyła różnych 
wykładowców z różnych uczelni i Instytutów. Projekt był młodzieży i dobór prelegentów 
też.

Ile godzin lekcyjnych jest tygodniowo w klasie humanistycznej? i czy są zajęcia 
teatralne/aktorstwa poza lekcjami?
Nie ma zajęć aktorskich. Siatki godzin do profili w prezentacji 
https://www.czacki.edu.pl/static/uploads/2021/03/Czacki-oferta-edukacyjna-2021-4.pdf

Na co kładzie się największy nacisk na lekcjach historii? Czy prowadzone są dyskusje 
na temat poszczególnych wydarzeń historycznych?
Na historii omawiane są wydarzenia historyczne w sposób przyczynowo-skutkowy, 
często nauczyciel pyta o możliwe przyczyny danego wydarzenia i największy nacisk 
kładzie się na zrozumienie procesów, ponieważ w klasie humanistycznej wiele osób 
interesuje się historią, często pojawiają się dyskusje na różne tematy historyczne, 
zawsze przedstawiane są różne poglądy na dany temat.

pytania o 1S

https://www.czacki.edu.pl/projekt-brzozowski
https://www.czacki.edu.pl/projekt-
https://www.czacki.edu.pl/dla-kandydatow/informacje


Ile godzin WOS-u jest na rozszerzeniu mat-geo?
W prezentacji siatki godzin wszystkich profili 
https://www.czacki.edu.pl/static/uploads/2021/03/Czacki-oferta-edukacyjna-2021-4.pdf 
Europeistyka to taka dodatkowa godzina WOS-u.

Jaki jest stosunek chłopców i dziewczyn w klasie mat- geo?
Jest różnie w różnych latach; o tym, ilu będzie chłopców, a ile dziewcząt, decyduje, kto 
się dostał, kto miał lepsza punktację. Tego nie da się przewidzieć. W obecnej klasie 1s 
jest 9 chłopaków.

Kto jest nauczycielem geografii na rozszerzeniu tego przedmiotu?
Mamy jednego geografa.

Czy jest kółko z geografii, przygotowujące uczniów do olimpiady geograficznej?
Tak, jest koło olimpijskie, wszystko zależy od zainteresowania. W tym roku mamy 3 
osoby w finale olimpiady geograficznej.

Czemu klasa IV ma mniej godzin lekcji niż klasa II? (mat-geo)
Siatka godzin dotyczy całego cyklu 4- letniego. Nie można przekroczyć określonej liczby
godzin w tygodniu i dlatego tak różnie się to rozkłada w różnych latach.

Jakie są progi punktowe w klasie mat-geo?
Progi co roku są inne, w zeszłym roku 172,75 na pierwszym etapie, bez uwzględnienia 
rekrutacji uzupełniającej. Więcej https://www.czacki.edu.pl/dla-kandydatow/informacje 

pytania o 1M    

Chciałbym zapytać o poziom nauki fizyki na profilu mat-fiz- inf: czy nauczyciele dobrze 
uczą?
Nie ma jeszcze ścisłego i ostatecznego przydziału godzin. W grę wchodzi dwóch bardzo
dobrych nauczycieli. Koło fizyczne prowadzone jest online przez naszą byłą już 
nauczycielkę (przygotowała wielu olimpijczyków). 

A jacy są nauczyciele od informatyki? Czy są dobrzy, czy dobrze uczą?
Wszyscy nasi nauczyciele uczą dobrze  Rozszerzonej informatyki uczy zawsze 
dwóch/dwoje nauczycieli..

Czy w pierwszej klasie profilu mat-fiz-inf trzeba już umieć programować?
Nie trzeba umieć programować, tego będziesz się uczyć.

Jak wygląda nauka programowania w Czackim ? Jak wysoki jest poziom 
zaawansowania ?
Zgodnie z programem informatyki rozszerzonej.

https://www.czacki.edu.pl/dla-kandydatow/informacje
https://www.czacki.edu.pl/static/uploads/2021/03/Czacki-oferta-edukacyjna-2021-4.pdf


Ile w klasie mat-fiz-inf jest chłopców, a ile dziewczyn?
Na ogół w tej klasie jest więcej chłopców, ale z biegiem lat nie jest to już taka wielka 
przewaga. Np. obecnie w klasie trzeciej jest 10 dziewcząt na 23 chłopców, ale w 
pierwszej proporcja jest już inna - mamy 15 dziewcząt i 17 chłopców.


