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OFERTA II LO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

OZNACZENIE 
KLASY 

NAZWA KLASY 
PRZEDMIOTY NA 
ROZSZERZENIU 

PRZEDMIOTY 
UZUPEŁNIAJĄCE 

JĘZYK OBCY 

WYBRANE ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE, ZA KTÓRE BĘDĄ 

NALICZANE PUNKTY UZYSKANE 
ZA OCENY NA ŚWIADECTWIE 
UKOŃCZENIA GIMNAZJUM 

1a 
KLASA  

PSYCHOLOGICZNA 

BIOLOGIA 
JĘZYK POLSKI 

JĘZYK ANGIELSKI 
Podstawy psychologii 

JĘZYK ANGIELSKI 
(WIODĄCY) 

DRUGI JĘZYK DO 
WYBORU: JĘZYK 

NIEMIECKI, JĘZYK 
HISZPAŃSKI, JĘZYK 

WŁOSKI, JĘZYK ROSYJSKI 

JĘZYK POLSKI 
MATEMATYKA 

BIOLOGIA 
JĘZYK ANGIELSKI 

1b 
KLASA 

BIOMEDYCZNA 

BIOLOGIA 
CHEMIA 

TRZECI PRZEDMIOT 
WYBIERANY PRZEZ 
UCZNIA  ZGODNIE Z 

JEGO ZAINTERESOWANIAMI 
SPOŚRÓD 

ZAPROPONOWANYCH 
PRZEZ SZKOŁĘ 

Warsztaty z ratownictwa 
medycznego 

JĘZYK ANGIELSKI 
(WIODĄCY) 

DRUGI JĘZYK DO 
WYBORU: JĘZYK 

NIEMIECKI, JĘZYK 
HISZPAŃSKI, JĘZYK 

WŁOSKI, JĘZYK ROSYJSKI 

JĘZYK POLSKI 
MATEMATYKA 

BIOLOGIA 
CHEMIA 

1c 
KLASA 

POLITECHNICZNA 

MATEMATYKA 
FIZYKA TRZECI PRZEDMIOT 

WYBIERANY PRZEZ 
UCZNIA  ZGODNIE Z 

JEGO ZAINTERESOWANIAMI 
SPOŚRÓD 

ZAPROPONOWANYCH 
PRZEZ SZKOŁĘ 

Warsztaty z robotyki i 
astronomii 

 

JĘZYK ANGIELSKI 
(WIODĄCY) 

DRUGI JĘZYK DO 
WYBORU: JĘZYK 

NIEMIECKI, JĘZYK 
HISZPAŃSKI, JĘZYK 

WŁOSKI, JĘZYK ROSYJSKI 

JĘZYK POLSKI 
MATEMATYKA 

FIZYKA 
JĘZYK ANGIELSKI 

1d 
KLASA 

ARCHITEKTONICZNA 

MATEMATYKA 
FIZYKA TRZECI PRZEDMIOT 

WYBIERANY PRZEZ 
UCZNIA  ZGODNIE Z 

Warsztaty z rysunku i 
projektowania oraz 
warsztaty z grafiki 

komputerowej  

JĘZYK ANGIELSKI 
(WIODĄCY) 

DRUGI JĘZYK DO 
WYBORU: JĘZYK 

JĘZYK POLSKI 
MATEMATYKA 

FIZYKA 
INFORMATYKA 



JEGO ZAINTERESOWANIAMI 
SPOŚRÓD 

ZAPROPONOWANYCH 
PRZEZ SZKOŁĘ 

NIEMIECKI, JĘZYK 
HISZPAŃSKI, JĘZYK 

WŁOSKI, JĘZYK ROSYJSKI 

1e 
KLASA 

HUMANISTYCZNO- 
PRAWNA 

JĘZYK POLSKI, HISTORIA, 
TRZECI PRZEDMIOT 

WYBIERANY PRZEZ UCZNIA 
SPOŚRÓD: JĘZYK ANGIELSKI, 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Warsztaty z zakresu prawa 
lub warsztaty 
dziennikarskie 

 

JĘZYK ANGIELSKI 
(WIODĄCY) 

DRUGI JĘZYK DO 
WYBORU: JĘZYK 

NIEMIECKI, JĘZYK 
HISZPAŃSKI, JĘZYK 

WŁOSKI, JĘZYK ROSYJSKI 

JĘZYK POLSKI 
MATEMATYKA 

HISTORIA 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

1f 
 KLASA 

REKREACYJNO-
ZDROWOTNA 

GEOGRAFIA 
JĘZYK ANGIELSKI 

 

Podstawy rekreacji, turystyki i 
zdrowego stylu życia  

Warsztaty sportowo-
rekreacyjne 

JĘZYK ANGIELSKI 
(WIODĄCY) 

DRUGI JĘZYK DO 
WYBORU: JĘZYK 

NIEMIECKI, JĘZYK 
HISZPAŃSKI, JĘZYK 

WŁOSKI, JĘZYK ROSYJSKI 

JĘZYK POLSKI 
MATEMATYKA 

GEOGRAFIA 
JĘZYK ANGIELSKI 

1g KLASA JĘZYKOWA 

JĘZYK ANGIELSKI, 
GEOGRAFIA, JĘZYK 

HISZPAŃSKI, TRZECI JĘZYK 
WYBIERANY PRZEZ 
UCZNIA  ZGODNIE Z 

JEGO ZAINTERESOWANIAMI: 
SPOŚRÓD: JĘZYK NIEMIECKI, 

WŁOSKI, ROSYJSKI 

Konwersatorium z języka 
angielskiego 

JĘZYK ANGIELSKI 
(WIODĄCY) 

DRUGI JĘZYK HISZPAŃSKI 
TRZECI JĘZYK DO 
WYBORU: JĘZYK 

NIEMIECKI, JĘZYK WŁOSKI, 
JĘZYK ROSYJSKI 

JĘZYK POLSKI 
MATEMATYKA 

GEOGRAFIA 
JĘZYK ANGIELSKI 

11 maja (piątek) 2018r. w godz. od 9.00 do 13.00 jest dniem otwartym szkoły, w którym można ją zobaczyć i poznać.



SZCZEGÓŁOWA OFERTA II LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK 

SZKOLNY 2018/2019 

Klasa psychologiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski.  

Innowacja: z zakresu psychologii to zajęcia prowadzone w formie warsztatów 

psychologicznych i treningów interpersonalnych, pozwalające lepiej zrozumieć siebie i swoje 

relacje z innymi ludźmi.  

Jeżeli marzysz o pracy w zawodach opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu 

pomocy takich jak: pedagog, wychowawca, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, 

psycholog, trener - TO JEST KLASA DLA CIEBIE! 

 

Klasa biomedyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, trzeci przedmiot 

wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez 

szkołę.  

Innowacja: z zakresu ratownictwa medycznego to połączenie wiedzy z zakresu pierwszej 

pomocy z praktycznymi umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach nagłego zdarzenia. 

Jeżeli marzą Ci się studia biologiczne, chemiczne, medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne 

lub kierunki związane z technologią żywności i żywienia – TO JEST KLASA DLA CIEBIE! 

 

Klasa politechniczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot 

wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez 

szkołę. 

Innowacja: z zakresu robotyki, astronomii i informatyki w formie warsztatów badawczych. 

Profil przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem tajników matematyki, fizyki 

lub chemii i informatyki, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych.   

Jeżeli chcesz być inżynierem, bankowcem czy informatykiem – TO JEST KLASA  DLA 

CIEBIE! 

 

Klasa architektoniczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : matematyka, fizyka, trzeci przedmiot 

wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez 

szkołę. 

Innowacja: w formie warsztatów z rysunku i projektowania oraz warsztatów z grafiki 

komputerowej.  

Jeżeli zamierzasz studiować na wydziale architektury i urbanistyki, architektury wnętrz, 

architektury krajobrazu i wzornictwa, projektowania mody - TO JEST KLASA  DLA 

CIEBIE! 

 

Klasa humanistyczno-prawna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, trzeci przedmiot 

przez ucznia spośród:  język angielski, wiedza o społeczeństwie. 

Innowacja: zajęcia z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych ,w trakcie których 

poznasz najbardziej aktualne, interesujące i ważne problemy współczesnego świata oraz 

zajęcia z zakresu dziennikarstwa, polegająca na zajęciach warsztatowych kształcących 

umiejętności redagowania tekstów pisanych, jak również relacjonowania zdarzeń na żywo.  

Jest to kierunek dla osób ciekawych świata i mechanizmów, które nim rządzą. Jeżeli lubisz 

debatować, chcesz zostać politykiem, socjologiem, znawcą kultury, a przy tym łatwo 



nawiązujesz kontakty z ludźmi, jesteś otwarty, spostrzegawczy oraz potrafisz jasno i 

odważnie formułować, a także wypowiadać swoje poglądy, w przyszłości interesuje Cię 

kontynuowanie nauki  na kierunkach humanistycznych, prawniczych, socjologii, politologii, 

stosunkach międzynarodowych i zarządzaniu – TO JEST KLASA DLA CIEBIE! 

 

Klasa rekreacyjno-zdrowotna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski. Innowacja: 

podstawy rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia oraz warsztaty z organizacji imprez 

sportowo-rekreacyjnych.  

Jeżeli wiesz, że możesz zrobić coś dla siebie i innych w zakresie zdrowia, kondycji fizycznej 

– TO JEST KLASA DLA CIEBIE! 

 

Klasa językowa 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, język 

hiszpański, trzeci język wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród: 

język niemiecki, włoski, rosyjski.  

Innowacja polegająca na zajęciach w formie konwersatorium języka angielskiego.  

Jeśli Twoją pasją są języki obce, chcesz bardzo dobrze poznać angielski i hiszpański lub inny 

wybrany przez Ciebie język, a przy tym  łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i chciałbyś 

studiować: filologię, lingwistykę, turystykę, europeistykę, stosunki międzynarodowe -   TO 

JEST KLASA DLA CIEBIE! 

 

NASZE ATUTY 

1. Szkoła została wyróżniona w 2015 roku na IV Pomorskim Forum Edukacji jako jedna z 

trzech szkół w naszym województwie, w których zanotowano największy przyrost wiedzy u 

uczniów badany przez EWD (porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego z wynikami 

egzaminu maturalnego).    

2. Posiadamy nowoczesne, specjalistyczne pracownie dydaktyczne:  biologiczną, chemiczną, 

matematyczno-fizyczną, komputerowo-informatyczną, ratownictwa medycznego, pracownię 

technik graficznych, bibliotekę z czytelnią. W pracowniach tych swoje zainteresowania mogą 

rozwijać uczniowie na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i kołach zainteresowań.  

3. Do dyspozycji uczniów jest też bogata baza sportowo-rekreacyjna, na której odbywają się 

zajęcia wychowania fizycznego i sportowe koła zainteresowań. 

 W takcie zajęć korzystamy z: hali sportowej, hali lekkoatletycznej, boiska do piłki nożnej 

„Orlik”, boiska do gier zespołowych, sali fitness, siłowni, sali do aerobiku. 

4. Umożliwiamy dowolny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym zgodny z 

zainteresowaniami ucznia. 

5. Oferujemy szeroki wybór języków obcych. 

6. Obejmujemy indywidualną opieką mentorska osoby uzdolnione i wyróżniające się.  

7. Stwarzamy odpowiednie i przyjazne warunki do zgłębiania wiedzy Wykwalifikowana 

kadra przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad rozbudzając ich pasje na zajęciach 

dodatkowych i kołach zainteresowań. 

8. Współpracujemy ze szkołami w naszych partnerskich miastach w Niemczech - Nordhorn i 

Monheim am Rhein, umożliwiając uczniom udział w wymianie młodzieży. 

9. Stwarzamy uczniom możliwość samorealizacji w Samorządzie Uczniowskim i 

Wolontariacie.  

10. Uczniom zamiejscowym umożliwiamy zamieszkanie w internacie. 


