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Rok szkolny 2019/2020 

 

Klasa „b” 

 

rozszerzenia: 

♠ język angielski (w klasie I – 5 godzin, w klasie II – 8 godzin, w klasie III – 6 godzin) 

♠ do wyboru 2 spośród następujących przedmiotów: matematyka / biologia lub geografia / chemia / 

fizyka  

 
przedmiot uzupełniający: 

♠ historia i społeczeństwo  

 

obowiązkowe języki obce: 

♠ język angielski  

♠ język niemiecki lub język rosyjski ( 2 godziny tygodniowo) 

 

Jeśli nie potraficie jeszcze podjąć ostatecznej decyzji, gdzie się dalej kształcić, proponujemy Wam klasę, 

w której możecie wybrać dwa przedmioty, których chcecie się uczyć w zakresie rozszerzonym. Nasza oferta 

obejmuje rozszerzenia z matematyki, geografii, historii, biologii, chemii, fizyki . Trzecim rozszerzeniem będzie 

język angielski. Sami zdecydujcie, które zajęcia najbardziej Was interesują.  

♠ Dobrze zdana matura z matematyki otworzy przed Wami drzwi większości szkół wyższych. 

♠ Dobra znajomość języka angielskiego jest podstawą funkcjonowania we współczesnym świecie.  

♠ Rozszerzenia z geografii/biologii, chemii, fizyki pozwolą Wam dobrze przygotować się do matury 

oraz wymarzonych studiów.  

 W czasie trzech lat nauki w liceum macie czas, by się zastanowić, jaki kierunek studiować w przyszłości i jaki 

wybrać zawód. Oferowane przez nas rozszerzenia dają dobre przygotowanie na wiele kierunków studiów. 

Zajęcia z wybranych rozszerzeń odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt 

audiowizualny. W pracowniach znajdują się komputery z dostępem do Internetu. Doświadczeni nauczyciele 

wykorzystują na lekcjach filmy, nagrania, eksponaty oraz bogaty zbiór dodatkowych materiałów wspomagających 

nauczanie przedmiotu. 

Szkoła posiada pracownie językowe z możliwością korzystania z komputera i dostępem do sieci internetowej. 

Każda z sal, w których odbywają się lekcje języków obcych, jest wyposażona w rzutnik multimedialny 

oraz wysokiej jakości telewizor. Na lekcjach wykorzystuje się wiele autentycznych materiałów dydaktycznych, 

foliogramów, filmów. Stosuje się również nowoczesne techniki nauczania, w tym metody aktywizujące. 

Uczniowie chętnie biorą udział w olimpiadach, konkursach i dyktandach językowych. Angażują się w życie 

szkoły, organizując corocznie pod opieką nauczycieli Dni Angielskie, Dni Kultury Niemieckiej, Dni Kultury 

Rosyjskiej. 


