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Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: • Matematyka • Język angielski • Geografia 

 

„Jedyny sposób, by poznać, gdzie są granice naszych możliwości, to przekroczyć je, dokonując tego, co niemożliwe”  
Arthur C. Clarke 

 

 

MATEMATYKA 

 

GEOGRAFIA 

 

JĘZYKI OBCE 

 

 

OFERTA ZAJĘĆ DODAT-

KOWYCH 

Drogi Uczniu!  

 

Nauczanie matematyki w liceum w 

cyklu czteroletnim będzie przebiegać 

według następującej siatki godzin: 5 

- 6 – 6 - 5. 

Tak intensywna nauka matematyki 

umożliwia  bardzo dobre opanowanie 

podstawy programowej, ale również 

rozwijanie zainteresowania matema-

tyką oraz  udział w konkursach ma-

tematycznych i olimpiadach przed-

miotowych.  

Uczniowie kończąc cały cykl nau-

czania matematyki uzyskają  odpo-

wiednie przygotowanie do egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzo-

nym a w przyszłości  możliwość 

kontynuowania nauki na kierunku 

technicznym na politechnice, uni-

wersytecie lub uczelni ekonomicz-

nej.   

 Nauczanie geografii  w liceum w 

cyklu czteroletnim będzie prze-

biegać według następującej siatki 

godzin: 2 – 3 – 4 – 3. 

 W klasie inżynierskiej uczniowie 

będą mogli realizować rozszerzo-

ny program geografii, dzięki cze-

mu poznają fascynujące zjawiska 

zachodzące w Polsce i na świecie. 

Nasze liceum od lat łączy w edu-

kacji przygotowanie teoretyczne z 

praktyką, dlatego wiele zajęć 

prowadzonych jest w terenie we 

współpracy m. in. z okolicznymi 

instytucjami ochrony środowiska. 

Nauczanie języka angielskiego  w li-

ceum w cyklu czteroletnim będzie 

przebiegać według następującej siatki 

godzin: 4 – 5 – 4 – 5. Uczniowie konty-

nuują w liceum naukę języka angiel-

skiego i realizują rozszerzony program 

nauczania tego języka, co umożliwia im 

odpowiednie przygotowanie do egza-

minu maturalnego z tego przedmiotu na 

poziomie rozszerzonym. 

Nauczanie  języka niemieckiego w 

liceum w cyklu czteroletnim będzie 

przebiegać według następującej siatki 

godzin: 2 – 2 – 2 – 2.  

 Celem nauczania drugiego języka ob-

cego będzie przygotowanie ucznia do 

sprawnego posługiwania się tym języ-

kiem we współczesnym świecie. 

Rozwijamy  Twoje pasje! 

 

Nasza szkoła daje możliwość 

rozwijania zainteresowań in-

dywidualnych i uczestniczenia 

w programach edukacyjnych. 

Uczniowie biorą  udział 

w programie wymiany mię-

dzynarodowej Erasmus+ 

z różnymi krajami europej-

skimi. 

V LO posiada  również ofertę 

różnorodnych zajęć pozalek-

cyjnych rozwijających talenty 

artystyczne,  talenty sportowe 

– w grach zespołowych oraz 

dyscyplinach indywidualnych. 

 

Jesteśmy placówką z tradycjami, oferującą możliwości wszechstronnego rozwoju, dlatego rozwiń skrzydła z V LO! 

 


