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 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: • Język polski • Wiedza o społeczeństwie • Biologia 

 

„Umysł ze swej natury jest ruchliwy. Obserwuj go.” 
                                                        D. Brinkley 

 

 

NAUKA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZ-

NYCH 

 

NAUKA BIOLOGII 

 

NAUKA JĘZYKÓW 

OBCYCH 

 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKO-

WYCH 

Drogi Uczniu!  
 
W klasie o profilu psychologicznym uczniowie 

w szczególny sposób będą mogli poszerzać wiedzę 

z języka polskiego, w każdej klasie zaplanowaliśmy  
6 godzin tego przedmiotu (czyli 24 godziny 

w czteroletnim cyklu kształcenia). 
Na naukę wiedzy o społeczeństwie przeznaczyliśmy 10 

godzin w czteroletnim cyklu kształcenia (w pierwszej                             
i czwartej klasie 2 godziny   w tygodniu, a w drugiej 

i trzeciej klasie 3 godziny). Poprzez uczestnictwo 

w licznych olimpiadach można w naszej szkole  posze-
rzać swoją wiedzę i zainteresowania w zakresie przed-

miotów  humanistycznych. Nasi uczniowie biorą udział 

w niżej wymienionych olimpiadach i uzyskują wysokie 
noty: 
-Olimpiadzie  Literatury i Języka Polskiego, 

-Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej 

-Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka 
-Olimpiadzie Wiedzy o Prawie 

-Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współcze-

snym 
-Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości  

 

W klasie psychologicznej dzięki 

realizacji rozszerzonego programu 

biologii (10 godzin w cyklu kształ-
cenia), nasi uczniowie  dostają 

przepustkę do podjęcia studiów na 

kierunkach przyrodniczych i me-
dycznych, np. pielęgniarstwo, po-

łożnictwo, fizjoterapia, technologia 

żywienia czy biotechnologia. 
 

Ponadto, uczniowie będą mogli 

zgłębiać przedmiot „elementy psy-

chologii”, na którym   zapoznają 
się z podstawowymi zagadnieniami 

z zakresu psychologii. 

W klasie nauczane będą dwa 

języki obce: język angielski  

oraz język niemiecki. 
W całym cyklu kształcenia 

język wiodący nauczany bę-

dzie w wymiarze 3 godzin 
tygodniowo, a drugi język                

w wymiarze 2 godzin tygo-

dniowo.  
 

Rozwijamy  Twoje pasje!  

Nasza szkoła umożliwia rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień. 
Chętnych uczniów przygotowujemy do 

uczestnictwa w olimpiadach 
i konkursach przedmiotowych 

i tematycznych, a także zachęcamy do 

brania udziału w akcjach prozdrowot-
nych i proekologicznych.   
Uczniowie mogą brać też udział 

w programie wymiany międzynarodo-
wej Erasmus+ z różnymi krajami eu-

ropejskimi. 
V LO oferuje również zajęcia pozalek-

cyjne, np.: zajęcia sportowe, koło wo-
lontariackie, zajęcia dodatkowe 

z chemii, z biologii dla zainteresowa-

nych uczniów. 
 

 

 Jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę humanistyczną, przy jednoczesnej intensywnej nauce biologii, ten prof il jest odpowiedni dla Ciebie. 


