
Klasa 1 S o profilu sportowym (klasa w całości złożona z samych chłopców) 

w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Koszalinie 

2022 – 2026 

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

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

W klasie sportowej realizowane będą dwie dyscypliny sportowe podczas 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu: 

 piłka nożna chłopców 

 piłka siatkowa chłopców 

Przed rekrutacją do tej klasy odbędą się próby sprawnościowe do odpowiednich grup: 

Piłka nożna I termin: 8 czerwca 2022 godz. 15.30;  II termin (alternatywny): 22 czerwca 2022 godz. 16.30 (euroboisko ul. Andersa 16) 

Piłka siatkowa I termin: 3 czerwca 2022 godz. 15.30; II termin (alternatywny): 20 czerwca 2022 godz. 15.30 (sala gimnastyczna V LO Koszalin) 

 

MATEMATYKA 

 

BIOLOGIA 

 

JĘZYKI OBCE 

 

 

OFERTA ZAJĘĆ DODAT-

KOWYCH 

Nauczanie matematyki w liceum w 

cyklu czteroletnim będzie przebiegać 

według następującej siatki godzin: 5 - 

6 – 6 - 6. 

Tak intensywna nauka matematyki 

umożliwia  bardzo dobre opanowanie 

podstawy programowej, ale również 

rozwijanie zainteresowania matema-

tyką oraz  udział w konkursach mate-

matycznych i olimpiadach przedmio-

towych. 

Uczniowie kończąc cały cykl naucza-

nia matematyki uzyskają  odpowied-

nie przygotowanie do egzaminu ma-

turalnego na poziomie rozszerzonym 

a w przyszłości  możliwość konty-

nuowania nauki na kierunku tech-

nicznym na politechnice, uniwersyte-

cie lub uczelni ekonomicznej. 

Jeżeli podejmiesz  naukę w klasie 

o profilu sportowym masz zapew-

nione solidne opanowanie rozsze-

rzonego materiału nauczania nie 

tylko z matematyki ale też z biolo-

gii. W siatce godzin w czteroletnim 

liceum zaplanowaliśmy aż 11 go-

dzin tego przedmiotu. Tak duża 

ilość lekcji z tego przedmiotu  

sprawi, że osiągniesz doskonałe 

wyniki na maturze i dostaniesz się 

na wymarzone studia na kierun-

kach związanych z kulturą fi-

zyczną (wychowanie fizyczne, fi-

zjoterapia, turystyka i rekreacja). 

Zrozumiesz konieczność poszerza-

nia i zdobywania wiedzy tak, aby 

uzyskać całościowe spojrzenie na 

organizm człowieka i funkcje ak-

tywności ruchowej. 

Nauczanie języka angielskiego  w li-

ceum w cyklu czteroletnim będzie prze-

biegać według następującej siatki go-

dzin: 4 – 5 – 5 – 4. Uczniowie kontynu-

ują w liceum naukę języka angielskiego 

i realizują rozszerzony program naucza-

nia tego języka, co umożliwia im odpo-

wiednie przygotowanie do egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu na po-

ziomie rozszerzonym. 

Nauczanie  języka niemieckiego w li-

ceum w cyklu czteroletnim będzie prze-

biegać według następującej siatki go-

dzin: 2 – 2 – 2 – 2. 

 Celem nauczania drugiego języka ob-

cego będzie przygotowanie ucznia do 

sprawnego posługiwania się tym języ-

kiem we współczesnym świecie. 

Nasza szkoła daje możliwość 

rozwijania zainteresowań in-

dywidualnych i uczestniczenia 

w programach edukacyjnych. 

Uczniowie biorą  udział w pro-

gramie wymiany międzynaro-

dowej Erasmus+ z różnymi 

krajami europejskimi. 

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! 


