
Klasa 1C o profilu psychologicznym 

 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Koszalinie 

2022 – 2026 

 

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

 

„Wiedzę nabywa się czytając książki, 

lecz wiedzę najpotrzebniejszą – znajomość Świata   

- zdobywa się czytając w żywych ludziach i studiując wszystkie ich wydania” 
 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

 BIOLOGIA 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

   ZAJĘCIA  DODATKOWE 

Drogi Uczniu!  
 

W klasie o tym profilu będziesz mógł zgłębiać  wiedzę 

z zakresu wiedzy o społeczeństwie, gdzie w cyklu czte-

roletnim przeznaczono 9 godzin na ten przedmiot (siat-

ka godzin 2-2-3-2). 

 

Poszerzając wiedzę z przedmiotu wiedza o społeczeń-

stwie, będziesz mógł wykorzystać ją  poprzez uczest-

nictwo w różnych olimpiadach, gdzie uczniowie naszej 

szkoły zdobywają znaczące miejsca w rankingach, 

m.in. w  Olimpiadzie: Wiedzy o Unii Europejskiej, 

Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Prawie. 

 

 

W związku z realizacją rozszerzo-

nego programu biologii, w którym 

przeznaczono 11 godz. siatka w 

cyklu jest następująca 2-3-3-3. 

Uczniowie będą mieli możliwość 

podjęcia studiów na kierunkach 

przyrodniczych oraz medycznych. 

Ponadto atutem tego profilu jest 

uczestnictwo w zajęciach psycho-

logii, gdzie będzie można nabyć 

podstawową wiedzę z zakresu tego 

przedmiotu. 

 

 

Uczęszczając do tego oddziału 

będziesz mógł rozwijać wiedzę 

z języków obcych. Atutem 

tego profilu jest język angiel-

ski w rozszerzeniu gdzie w 

czteroletnim cyklu przezna-

czono 18 godzin według siatki 

godzin 4-5-5-4. Natomiast 

język niemiecki realizowany 

będzie w ilości 8 godzin w 

czteroletnim cyklu kształcenia 

według siatki godzin 2-2-2-2. 

Nasza szkoła umożliwia rozwijanie 

pasji! 

Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje 

zainteresowania i uzdolnienia, mają 

możliwość uczestnictwa w konkursach 

przedmiotowych oraz tematycznych. 

Dodatkowo zachęcamy do brania 

udziału w akcjach prozdrowotnych 

i proekologicznych. 

Szkoła nasza również oferuje udział w 

wymianach międzynarodowych ERA-

SMUS+ z różnymi krajami europej-

skimi. 

Oferujemy również zajęcia pozalek-

cyjne, m.in.: zajęcia sportowe, koła 

wolontariatu, dodatkowe zajęcia biolo-

gii. 

 

To idealny  profil dla osób, które chcą podjąć  studia na kierunkach  psychologicznych,  językowych , przyrodniczych. 

V LO jest szkołą idealną dla Ciebie, gdzie będziesz mógł rozwinąć swoje skrzydła!!! 


