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

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze”  
– Frank Smith 

 

 

NAUKA PRZEDMIOTÓW 

HUMANISTYCZNYCH 

 

NAUKA JĘZYKÓW 

OBCYCH 

 

 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

 

Nauczanie języka polskiego w czteroletnim li-

ceum będzie przebiegać według następującej 

siatki godzin: 6 – 6 – 6 – 6. Uczniowie realizują 

rozszerzony program nauczania języka polskiego, 

co umożliwia im przygotowanie do przystąpienia 

do matury na poziomie rozszerzonym. Nauka  

w klasie językowej daje możliwość poznania 

polskiej literatury i kultury. To klasa, w której 

swoje miejsce odnajdą miłośnicy książek, języ-

ków obcych, kultury i sztuki. 

Na naukę wiedzy o społeczeństwie przeznaczyli-

śmy 8 godzin w czteroletnim cyklu kształcenia 

według następującej siatki godzin 1 – 2 – 3 –2. 

Poprzez uczestnictwo w licznych olimpiadach 

można w naszej szkole  poszerzać swoją wiedzę i 

zainteresowania w zakresie przedmiotów  huma-

nistycznych. 

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na filo-

logii polskiej, filologii języka obcego, dziennikar-

stwie i innych kierunkach humanistycznych. 

 

 

Nauczanie języka angielskiego w czteroletnim li-

ceum będzie przebiegać według następującej siatki 

godzin: 4 – 4 – 5 – 5. Uczniowie kontynuują w 

liceum naukę języka angielskiego i realizują rozsze-

rzony program nauczania tego języka, co umożliwia 

im przygotowanie do przystąpienia do matury na 

poziomie rozszerzonym. 
Nauczanie drugiego języka obcego będzie odbywać 

się od podstaw i w czteroletnim  cyklu kształcenia 

będzie przebiegać według następującej siatki go-

dzin: 2 – 2 – 2 – 2. Do wyboru jest język francuski 

bądź rosyjski z zastrzeżeniem, że grupa powstanie 

przy minimum 12 uczniach . Celem nauczania dru-

giego języka obcego będzie przygotowanie ucznia 

do sprawnego posługiwania się tym językiem we 

współczesnym świecie. 

 
Nasza szkoła daje możliwość rozwijania zaintereso-

wań indywidualnych i uczestniczenia w programie 

międzynarodowej wymiany uczniów Erasmus+ z  

różnymi krajami europejskimi, gdzie tworzą projekty 

edukacyjne z uczniami szkół partnerskich w  Euro-

pie. 

V LO prezentuje również ofertę różnorodnych zajęć 

pozalekcyjnych rozwijających talenty. 

Profil lingwistyczno-medialny umożliwia wzięcie 

udziału m.in. w następujących olimpiadach i konkur-

sach: 

- Olimpiada Języka Angielskiego; 

- Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego; 

- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, 

-Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecz-

nej, 

-Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, 

-Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, 

-Olimpiada Wiedzy o Prawie, 

-Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współcze-

snym. 

 

 

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


