
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna  
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5-letnie technikum nr 3  po Szkole Podstawowej 

Grupa 
rekrutacyjna 

Zawód Języki Obce 
Przedmioty 
rozszerzone 

Przedmioty do rekrutacji 

1 TOB Technik mechanik 
język angielski 

lub                           
język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TMC 
1 TMD 

Technik 
mechatronik 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TEC 
1 TED 

Technik elektryk 
język angielski 

lub                           
język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TDB 
Technik urządzeń 

dźwigowych 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TCB 
Technik 

chłodnictwa i 
klimatyzacji 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TUB 

Technik urządzeń i 
systemów 
energetyki 

odnawialnej 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TGB 
Technik 

energetyk**  

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

** nowy zawód który tworzymy na potrzeby Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

4-letnie technikum nr 3 po Gimnazjum 

Grupa 
rekrutacyjna 

Zawód Języki Obce 
Przedmioty 
rozszerzone 

Przedmioty do rekrutacji 

1 TOA Technik mechanik 
język angielski 

lub                           
język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TMA 
1 TMB 

Technik 
mechatronik 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TEA 
1 TEB 

Technik elektryk 
język angielski 

lub                           
język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TDA 
Technik urządzeń 

dźwigowych 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TCA 
Technik 

chłodnictwa i 
klimatyzacji 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TUA 

Technik urządzeń i 
systemów 
energetyki 

odnawialnej 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

1 TGA 
Technik 

energetyk** 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

wybór przedmiotów 
rozszerzonych po 
klasie pierwszej 

język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, 

zajęcia techniczne 

** nowy zawód który tworzymy na potrzeby Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 



 

3- letnia Branżowa Szkoła I stopnia  nr 3  po Szkole Podstawowej 

Grupa 
rekrutacyjna 

Zawód Języki Obce Przedmioty do rekrutacji 

1 smb 
Mechanik - monter 
maszyn i urządzeń 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

język polski, język obcy, 
matematyka, technika, zajęcia 

techniczne 

1 eb Elektryk 
język angielski 

lub                           
język niemiecki 

język polski, język obcy, 
matematyka, technika, zajęcia 

techniczne 

1 ob 
Operator 

obrabiarek 
skrawających 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

język polski, język obcy, 
matematyka, technika, zajęcia 

techniczne 

1 emb Elektromechanik  
język angielski 

lub                           
język niemiecki 

język polski, język obcy, 
matematyka, technika, zajęcia 

techniczne 

1 smb Ślusarz  
język angielski 

lub                           
język niemiecki 

język polski, język obcy, 
matematyka, technika, zajęcia 

techniczne 

 

 

3- letnia Branżowa Szkoła I stopnia  nr 3  po  Gimnazjum 

Grupa 
rekrutacyjna 

Zawód Języki Obce Przedmioty do rekrutacji 

1 sma 
Mechanik - monter 
maszyn i urządzeń 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

język polski, język obcy, 
matematyka, technika, zajęcia 

techniczne 

1 ea Elektryk 
język angielski 

lub                           
język niemiecki 

język polski, język obcy, 
matematyka, technika, zajęcia 

techniczne 

1 oa 
Operator 

obrabiarek 
skrawających 

język angielski 
lub                           

język niemiecki 

język polski, język obcy, 
matematyka, technika, zajęcia 

techniczne 

1 ema Elektromechanik  
język angielski 

lub                           
język niemiecki 

język polski, język obcy, 
matematyka, technika, zajęcia 

techniczne 

1 sma Ślusarz  
język angielski 

lub                           
język niemiecki 

język polski, język obcy, 
matematyka, technika, zajęcia 

techniczne 

 


