
Oferta dla kandydatów do liceum 2022 

 

 

Na rok szkolny 2022/2023 oferujemy 210 miejsc w 7 klasach pierwszych czteroletniego liceum  

dla absolwentów szkoły podstawowej. 
 

Szkoła oferuje klasy z następującymi przedmiotami, których podstawa programowa realizowana będzie w 
zakresie rozszerzonym: 

 

Klasa Przedmioty rozszerzone 
 

A biologia, chemia, język 

angielski 

 

"CHCESZ STUDIOWAĆ W AKADEMII MEDYCZNEJ, 

ZAPISZ SIĘ DO KLASY BIOLOGICZNEJ" 

Klasa adresowana jest do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk 

medycznych. Rokrocznie absolwenci tej klasy podejmują studia na kierunkach: 

medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, 

ratownictwo medyczne, weterynaria, itp. 

W klasie 1A drugim językiem obcym będzie język niemiecki (20 miejsc) i język 

francuski (10 miejsc). 

 



Przy podziale kandydatów przyjętych do klasy na grupy językowe w zakresie drugiego 

języka obcego uwzględnia się : 

1) deklarowaną przez kandydata chęć uczęszczania na dany język obcy w klasie 

2) a w przypadku większej liczby chętnych do danej grupy niż liczba miejsc, o przyjęciu 

do grupy decyduje uzyskana przez kandydata liczba punktów, pierwszeństwo mają 

kandydaci z większą liczbą punktów. 

  

B matematyka, fizyka, 

język angielski 

 

"W TEJ KLASIE LEKCJE MATEMTYKI 

OTWORZĄ CI DRZWI KAŻDEJ POLITECHNIKI" 

Jeśli Twoją pasją są przedmioty ścisłe, marzysz o przyszłości inżyniera, konstruktora, 

programisty, bankowca, architekta, chcesz wprowadzać innowacyjne rozwiązania i 

swobodnie poruszać się w świecie cyfrowym - to klasa matematyczno - fizyczna  z 

rozszerzonym językiem angielskim w naszej szkole stworzona jest dla Ciebie! 

W klasie 1B drugim językiem obcym będzie język niemiecki (20 miejsc) i język 

francuski (10 miejsc). 

 

Przy podziale kandydatów przyjętych do klasy na grupy językowe w zakresie drugiego 

języka obcego uwzględnia się : 



1) deklarowaną przez kandydata chęć uczęszczania na dany język obcy w klasie 

2) a w przypadku większej liczby chętnych do danej grupy niż liczba miejsc, o przyjęciu 

do grupy decyduje uzyskana przez kandydata liczba punktów, pierwszeństwo mają 

kandydaci z większą liczbą punktów. 

  

C matematyka, geografia, 

język angielski 

Opis oddziału 

"MOŻE LICZYĆ NA KLASĘ C, 

KTO W ŚWIAT Z ANGIELSKIM RUSZYĆ CHCE" 

Klasa przeznaczona dla pasjonatów nauk ścisłych i przyrodniczych. Dobór przedmiotów 

rozszerzonych koresponduje z najczęściej wybieranymi przedmiotami zdawanymi przez 

naszych absolwentów na egzaminie maturalnym. Klasa otwiera szerokie perspektywy 

dalszej nauki na wielu kierunkach studiów wyższych np. geodezja i kartografia, 

budownictwo, lingwistyka, inżynieria środowiska, itp. 

W klasie 1C drugim językiem obcym będzie język francuski (20 miejsc) i język 

hiszpański (10 miejsc). 

 

Przy podziale kandydatów przyjętych do klasy na grupy językowe w zakresie drugiego 

języka obcego uwzględnia się : 

1) deklarowaną przez kandydata chęć uczęszczania na dany język obcy w klasie 



2) a w przypadku większej liczby chętnych do danej grupy niż liczba miejsc, o przyjęciu 

do grupy decyduje uzyskana przez kandydata liczba punktów, pierwszeństwo mają 

kandydaci z większą liczbą punktów. 

  

D biologia, język polski, 

język angielski 

"DZRZWI WIELU UZNANYCH UCZELNI OTWIERA, 

KTO POLSKI, BIOLOGIĘ, ANGIELSKI WYBIERA" 

Dobór przedmiotów rozszerzonych w tej klasie umożliwia wybór szerokiej gamy 

kierunków ciekawych studiów (socjologii, psychologii, pedagogiki, filologii polskiej i 

angielskiej, ochrony środowiska, itp.). 

W klasie 1D drugim językiem obcym będzie język niemiecki (20 miejsc) i język 

hiszpański (10 miejsc). 

 

Przy podziale kandydatów przyjętych do klasy na grupy językowe w zakresie drugiego 

języka obcego uwzględnia się : 

1) deklarowaną przez kandydata chęć uczęszczania na dany język obcy w klasie 

2) a w przypadku większej liczby chętnych do danej grupy niż liczba miejsc, o przyjęciu 

do grupy decyduje uzyskana przez kandydata liczba punktów, pierwszeństwo mają 

kandydaci z większą liczbą punktów. 

  



E historia, wiedza o 

społeczeństwie, język 

angielski 

"W E - KLASIE PRZEWAŻA 

WIEDZA DLA PRAWNIKA I DZIENNIKARZA" 

Wybierz naszą klasę humanistyczną, jeśli pasjonujesz się literaturą, kulturą, historią 

Polski i świata oraz współczesnym życiem społecznym albo planujesz karierę prawnika, 

polityka lub dziennikarza. Wielu absolwentów naszej szkoły, dzięki ukończeniu tej klasy, 

spełniło swoje marzenia podejmując studia w zakresie prawa, administracji, 

kulturoznawstwa, politologii, dziennikarstwa, filozofii itp. 

W klasie 1E drugim językiem obcym będzie język hiszpański (20 miejsc) i język 

francuski (10 miejsc). 

 

Przy podziale kandydatów przyjętych do klasy na grupy językowe w zakresie drugiego 

języka obcego uwzględnia się : 

1) deklarowaną przez kandydata chęć uczęszczania na dany język obcy w klasie 

2) a w przypadku większej liczby chętnych do danej grupy niż liczba miejsc, o przyjęciu 

do grupy decyduje uzyskana przez kandydata liczba punktów, pierwszeństwo mają 

kandydaci z większą liczbą punktów. 

 

 



F język polski, 

matematyka, język 

angielski 

 

"POLSKI, ANGIELSKI I MATEMATYKA 

ROZSZREZONA PODSTAWA DO SUKCESU NA MATURZE" 

Dobór przedmiotów rozszerzonych w tej klasie został skomponowany z myślą o 

uczniach, którym zależy na j jak najlepszym wyniku egzaminu maturalnego i 

jednocześnie nie są jeszcze w 100% zdecydowani co do wyboru dalszego kierunku 

kształcenia. 

W klasie 1F drugim językiem obcym będzie język niemiecki (20 miejsc) i język 

francuski (10 miejsc). 

 

Przy podziale kandydatów przyjętych do klasy na grupy językowe w zakresie drugiego 

języka obcego uwzględnia się : 

1) deklarowaną przez kandydata chęć uczęszczania na dany język obcy w klasie 

2) a w przypadku większej liczby chętnych do danej grupy niż liczba miejsc, o przyjęciu 

do grupy decyduje uzyskana przez kandydata liczba punktów, pierwszeństwo mają 

kandydaci z większą liczbą punktów. 

 



G język polski, język 

angielski, język 

niemiecki 

 

"KTO JĘZYKI OBCE OPANOWAĆ CHCE, 

DŁUŻEJ NAD WYBOREM KLASY NIE ZASTANAWIA SIĘ" 

 

Klasa przeznaczona dla pasjonatów języków obcych. Dobór przedmiotów rozszerzonych 

koresponduje z najczęściej wybieranymi przedmiotami zdawanymi przez naszych 

absolwentów na egzaminie maturalnym. Klasa otwiera szerokie perspektywy dalszej 

nauki na wielu kierunkach studiów wyższych w kraju i za granicą filologie obce, 

lingwistyka, stosunki międzynarodowe, politologia itp. 

W klasie 1G drugim językiem obcym będzie język niemiecki: 

1. od podstaw (dla tych, którzy się nie uczyli języka niemieckiego w szkole 

podstawowej) 

2. w kontynuacji (dla tych, którzy mają ocenę z języka niemieckiego na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej). 

 
 

 

 

 

 
 

 



Kandydatom do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 szkoła oferuje: 

 
- szeroki wybór przedmiotów, w których podstawa programowa jest realizowana w zakresie 

rozszerzonym, 

- możliwość nauki języków obcych z zestawu: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski,  j. hiszpański 
- bogaty program zajęć sportowych i turystycznych,  

- stały dostęp do Internetu, 
- korzystanie z biblioteki i czytelni multimedialnej, 

- obiady w stołówce szkolnej, 

- udział w wyjazdach zagranicznych (utrzymujemy współpracę ze szkołami we Francji, RFN, Ukrainie, 
Izraelu, Hiszpanii i Gruzji). 

 


