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JAKIE LICEUM
OD 1 WRZEŚNIA?
Liceum ogólnokształcące
da ogólną wiedzę,
lepiej przygotuje do matury
i dalszego studiowania.
Za da niem li ce um ogól noksz tał cą ce go jest wy po sa -
że nie przy szłe go ab sol wen ta w wie dzę ogól ną, bę -
dą cą fun da men tem wy kształ ce nia śred nie go. Każ dy
uczeń tej szko ły bę dzie więc zdo by wał wie dzę i umie -
jęt no ści na po zio mie co naj mniej pod sta wo wym z za -
kre su wszyst kich przed mio tów ogól noksz tał cą cych. 

Za da niem li ce um jest rów nież przy go to wa nie
uczniów do stu dio wa nia na wyż szych uczel niach.
Aby być przy ję tym na wy ma rzo ną uczel nię lub
wy bra ny kie ru nek stu diów, nie wy star czy je dy nie
być wy po sa żo nym w wie dzę na po zio mie pod sta -
wo wym. Co raz czę ściej uczel nie wyż sze wy ma ga -
ją od swo ich przy szłych stu den tów do brych wy ni -
ków ma tu ral nych z wy bra nych przed mio tów
na u cza nych na po zio mie roz sze rzo nym – dla
uczniów roz po czy na ją cych na u kę od wrześ nia 2012
ro ku bę dzie to za pew ne re gu łą. 

Li ce um ogól noksz tał cą ce, w któ rym nie ba wem
roz pocz ną na u kę te go rocz ni ab sol wen ci gim na -
zjum, mu si har mo nij nie po łą czyć wy ko ny wa nie
obu tych za dań tak, by każ dy je go ab sol went miał
opa no wa ne wia do mo ści i po siadł umie jęt no ści 
ze wszyst kich przed mio tów w za kre sie co naj mniej
pod sta wo wym oraz był przy go to wa ny do zda wa -
nia eg za mi nu ma tu ral ne go z co naj mniej dwóch
przed mio tów w za kre sie roz sze rzo nym. To zna -
czą co zwię kszy je go szan sę na pod ję cie stu diów
na wy bra nej uczel ni i kie run ku.

Co czeka uczniów w liceum
ogólnokształcącym
Kla sa I
W pier wszej kla sie li ce um ucznio wie bę dą uczy li
się wszyst kich przed mio tów w za kre sie pod sta wo -
wym, kon ty nu u jąc edu ka cję roz po czę tą w gim na -
zjum. Na lek cjach hi sto rii bę dą więc po zna wać dzie -
je Pol ski i świa ta od ro ku 1918 do współ czes no ści,
na fi zy ce uczyć się bę dą o gra wi ta cji i astro no mii
oraz fi zy ce ato mo wej i ją dro wej. Na ge o gra fii po-
d y sku tu ją o prob le mach de mo gra ficz nych, spo łecz -
nych i gos po dar czych współ czes ne go świa ta, na che -
mii po zna ją bu do wę, wła ści wo ści oraz za sto so wa -
nie ma te ria łów i two rzyw po cho dze nia na tu ral ne go
oraz środ ków che micz nych, z któ ry mi na co dzień
spo ty ka się współ czes ny czło wiek; a na bio lo gii po -
zna ją za gad nie nia z za kre su bio tech no lo gii, in ży -
nie rii ge ne tycz nej i róż no rod no ści bio lo gicz nej.

Kla sa II i III
W dru giej i trze ciej kla sie li ce um wszy scy ucznio -
wie bę dą na dal obo wiąz ko wo uczyć się ję zy ka pol -
skie go, ma te ma ty ki i dwóch ję zy ków ob cych. Obo -
wiąz ko we też bę dą za ję cia z wy cho wa nia fi zycz ne go.
Aby do brze przy go to wać się do eg za mi nu ma tu -
ral ne go, każ dy uczeń bę dzie miał obo wią zek wy -

brać co naj mniej dwa przed mio ty, któ re bę dzie
realizował w za kre sie roz sze rzo nym. Bar dziej am -
bit ni lub ma ją cy bar dziej sze ro kie za in te re so wa -
nia i za mie rza ją cy zda wać na eg za mi nie ma tu ral -
nym wię cej niż dwa przed mio ty na u cza ne
w za kre sie roz sze rzo nym bę dą mo gli wy brać ich
aż trzy lub czte ry, o ile znaj dą się w ofer cie szko -
ły. Przed mio ty, spoś ród któ rych moż na wy bie rać,
to ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zy ki ob ce, hi sto -
ria, bio lo gia, ge o gra fia, fi zy ka, che mia, wie dza
o spo łe czeń stwie, in for ma ty ka hi sto ria sztu ki, hi -
sto ria mu zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na i fi -
lo zo fia.

Zwię kszy się licz ba go dzin prze zna czo na w ty god -
niu na na u kę przed mio tów w za kre sie roz sze rzo -
nym, np. do tej po ry na hi sto rię w tym za kre sie
prze zna czo ne by ły trzy go dzi ny hi sto rii ty god nio -
wo w kla sie pier wszej, trzy go dzi ny w kla sie dru -
giej i dwie go dzi ny w kla sie trze ciej (łącz nie osiem

go dzi n), te raz bę dzie to co naj mniej dzie sięć go -
dzin w cią gu trzech lat na u ki (np. 2 go dzi ny w kla -
sie pier wszej, czte ry go dzi ny w kla sie dru giej i czte -
ry go dzi ny w kla sie trze ciej).

Oprócz od dwóch do czte rech przed mio tów w za -
kre sie roz sze rzo nym każ dy li ce a li sta bę dzie miał
obo wią zek ucze nia się przed mio tów uzu peł nia ją -
cych. I tak uczeń, któ ry nie wy bie rze hi sto rii w za -
kre sie roz sze rzo nym, bę dzie miał obo wią zek
uczest ni cze nia w za ję ciach hi sto rii i spo łe czeń -
stwa. Nato miast ten, któ ry nie wy bie rze w za kre -
sie roz sze rzo nym na u ki żad ne go z czte rech przed -
mio tów z gru py: fi zy ka, che mia, bio lo gia, ge o gra fia;
bę dzie uczęsz czał na za ję cia przy ro dy. Ta kie roz -
wią za nie gwa ran tu je, że mi mo zwię ksze nia na ci -
sku na na u cza nie przed mio tów roz sze rzo nych za -
cho wa na zo sta nie rów no wa ga po mię dzy
na u cza niem przed mio tów ści słych i hu ma ni stycz -
nych. 

Jeżeli już wiesz, na jakiej uczelni i na jakim
kierunku chcesz studiować w przyszłości

1. Do wiedz się, ja kie przed mio ty bie rze pod uwa gę uczel -
nia, przyj mu jąc stu den tów, np.:
• na kie run ku le kar skim je den z uni wersytetów me -

dycz nych bie rze pod uwa gę wy ni ki ma tu ry z bio -
lo gii, che mii oraz fi zy ki. Dla te go po wi nie neś uczyć
się tych przed mio tów w za kre sie roz sze rzo nym.
Bę dziesz rów nież obo wiąz ko wo mieć lek cje przed -
mio tu uzu peł nia ją ce go hi sto rii i spo łe czeń stwa.

• na so cjo lo gię jed na z uczel ni wyż szych bie rze pod
uwa gę wy ni ki ma tu ry z dwóch spoś ród na stę pu ją -
cych przed mio tów: ge o gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski,
ję zyk ob cy, ma te ma ty ka. Mo żesz więc wy brać, ja -
ko roz sze rzo ne, hi sto rię i ję zyk ob cy. Bę dziesz rów -
nież uczył się obo wiąz ko wo przed mio tu uzu peł nia -
ją ce go przy ro da.

2. Sprawdź, czy wy bra ne przez cie bie li ce um ma w swo -
jej ofer cie przed mio tów roz sze rzo nych, te pre fe ro -
wa ne przez Cie bie. Każ de li ce um ogła sza jąc re kru -
ta cję, ma obo wią zek po dać, ja kich przed mio tów lub
gru py przed mio tów bę dzie się moż na w nim uczyć
w za kre sie roz sze rzo nym.

Je że li jesz cze nie wiesz, na ja kim kie run ku
chcesz stu dio wać w przy szło ści

1. Za sta nów się, ja kich przed mio tów naj chęt niej się uczysz.
Od po wiedz so bie na py ta nie, czy czu jesz się pew niej
ucząc się ję zy ka pol skie go i hi sto rii, czy wo lisz ma te -
ma ty kę, fi zy kę, czy che mię. 

2. Wy bierz li ce um, w któ rym lu bia ne przez Cie bie przed -
mio ty bę dą na u cza ne w za kre sie roz sze rzo nym. Waż ne
też, że by szko ła da wa ła moż li wość pod ję cia de cy zji o ich
wy bo rze pod ko niec pier wszej kla sy. Li ce um ogła sza jąc

re kru ta cję, in for mu je, czy kan dy dat mu si za de kla ro wać
swój wybór przed mio tów roz sze rzo nych przed roz po -
czę ciem na u ki już na eta pie re kru ta cji, czy mo że to zro -
bić po pod ko niec na u ki w pier wszej kla sie.

Jeśli wciąż nie jesteś pewien, czego chcesz
uczyć się w liceum i co studiować
w przyszłości

1. Wy bierz li ce um, któ re pro po nu je sze ro ką ofer  tę
przed mio tów na u cza nych w za kre sie roz sze rzo -
nym, któ rych wy bo ru bę dziesz mógł do ko nać pod
ko niec na u ki w pier wszej kla sie w róż nych kon fi -
gu ra cjach (na przy kład moż li we jest ucze nie się
ma te ma ty ki, hi sto rii i ję zy ka ob ce go; ma te ma ty ki,
fi zy ki i in for ma ty ki; ge o gra fii, wie dzy o spo łe czeń -
stwie i ję zy ka ob ce go; hi sto rii, ję zy ka pol skie go i ję -
zy ka ob ce go.)

2. Sprawdź, ja kie w tym li ce um są moż li wo ści zmia ny
przed mio tu na u cza ne go w za kre sie roz sze rzo nym,
już po do ko na niu wy bo ru (kie dy naj póź niej jest to
moż li we, jak wy glą da uzu peł nia nie róż nic pro gra mo -
wych, na ja ką po moc szko ły moż na w tym za kre sie
li czyć).

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ,
wybierając liceum ogólnokształcące
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11..Od 1 wrześ nia 2012 ro ku do szkół po nad gim -
na zjal nych wcho dzi no wa pod sta wa pro gra -

mo wa. Zmia na by ła przy go to wy wa na od daw na.
Roz po rzą dze nie w tej spra wie mi ni ster edu ka cji
na ro do wej pod pi sał 23 grud nia 2008 ro ku. Ja ko
gim na zja li sta uczysz się we dług za sad no wej pod -
sta wy pro gra mo wej od pier wszej kla sy obec nej
szko ły.

22..Wia do mo ści i umie jęt no ści, któ re zdo by wasz,
opi sa ne są w tak zwa nym ję zy ku wy ma gań.

W pod sta wie pro gra mo wej opi sa ne są kon kret ne
umie jęt no ści i wie dza, któ re mu sisz mieć opa no -
wa ne na ko niec szko ły. No wa pod sta wa jest więc
przej rzy sta i ła twa do zro zu mie nia nie tyl ko przez
na u czy cie la, ale tak że przez ro dzi ca i sa me go
ucznia.

33..Waż ną zmia ną jest po wią za nie pro gra mo we
gim na zjum i li ce um. Pro gram tych szkół bę -

dzie te raz sta no wił ca łość, aby uni k nąć po wtó -
rzeń. Ozna cza to, że pew ne tre ści na u cza ne bę dą
tyl ko w gim na zjum, a ko lej ne w li ce um. Ma to
na ce lu uni k nię cie do tych cza so wej dwu krot nej,
po spiesz nej re a li za cji tych sa mych tre ści w obu
szko łach. 

44..Pier wsza kla sa li ce um bę dzie te raz po świę co -
na kon ty nu o wa niu pod sta wo we go kształ ce nia

ogól ne go roz po czę te go w gim na zjum. Przy ję cie
te go roz wią za nia po wo du je, że w gim na zjum uczeń
po zna hi sto rię Pol ski i świa ta do 1918 ro ku. Nato -
miast ma te riał obej mu ją cy dzie je od za koń cze nia
I woj ny świa to wej po cza sy współ czes ne zo stał
prze nie sio ny do pier wszej kla sy li ce um. Ta kie
wzmoc nie nie hi sto rii naj no wszej w obec nej pod -
sta wie wy ni ka z prze ko na nia, że jej zna jo mość sta -
no wi klucz do lep sze go ro zu mie nia ota cza ją ce go
nas świa ta, me cha niz mów ży cia spo łecz no-po li -
tycz ne go i wy da rzeń dnia dzi siej sze go, a za ra zem
roz wi ja świa do mość oby wa tel ską.

55..Ten układ na u cza nia przed mio tów poz wo li Ci
przez dwa osta t nie la ta li ce um skon cen tro wać

się na tym, cze go bę dziesz po trze bo wał w dal szym
kształ ce niu.

66..Ofer ta szko ły bę dzie w wię kszym stop niu do -
sto so wa na do in dy wi du al nych za in te re so wań

uczniów. Zwię kszy się licz ba go dzin na przed -
mio ty roz sze rzo ne, co poz wo li Ci na po głę bio ne
ucze nie się ulu bio nych dzie dzin i lep sze przy go -
to wa nie do eg za mi nu ma tu ral ne go i stu diów.

77..W za leż no ści od roz wią zań przy ję tych
w szko le bę dziesz mógł:

- wy bie rać przed mio ty roz sze rzo ne pod ko niec
na u ki w kla sie pier wszej (z pro po zy cji przed sta -
wio nej przez szko łę) lub

- wy brać przed mio ty na u cza ne w za kre sie roz sze -
rzo nym w cza sie re kru ta cji do li ce um. 

88..Pod nie sio na zo sta nie ran ga na u cza nia ję zy -
ków ob cych, bę dzie re a li zo wa ne w gru pach

uwzględ nia ją cych po ziom umie jęt no ści ję zy ko -
wych uczniów. 

99..Li ce um bę dzie miej scem, w któ rym uzy skasz
po moc w wy bo rze dro gi dal sze go kształ ce nia

al bo wy ko ny wa ne go w przy szło ści za wo du.

1100..Li ce um bę dzie da wa ło wię ksze szan se za -
rów no ucznio wi zdol ne mu, jak i te mu, któ -

ry ma trud no ści w na u ce. In dy wi du al ne pla ny dzia -
łań two rzo ne przez na u czy cie li spo wo du ją, że nie
zo sta nie „zgu bio ny” ża den uczeń.

1111..No wa pod sta wa pro gra mo wa wy ma ga, aby
na u ka by ła po par ta do świad cze nia mi i eks -

pe ry men ta mi wy ko ny wa ny mi oso bi ście przez
uczniów. Pre fe ru je ona za ję cia te re no we z przy ro -
dy, ge o gra fii i bio lo gii itd. Właś nie po przez cie -
ka we ob ser wa cje i do świad cze nia naj sku tecz niej
moż na bo wiem za chę cić mło dzież do sa mo dziel -
ne go po zna wa nia przy ro dy. Na wet naj lep sza lek -
cja z pod ręcz ni kiem te go nie za stą pi. 

1122..No wa pod sta wa pro gra mo wa to rów nież in -
ne po dej ście do na u cza nia. Za le ca ona sto -

so wa nie na po szcze gól nych przed mio tach dys ku -
sji, de ba ty, dra my, or ga ni zo wa nie wy cie czek
edu ka cyj nych, uczest nic two w wy da rze niach ar ty -
stycz nych i w ży ciu spo łecz no ści lo kal nej. 

CO TY 
I TWOI RODZICE 
POWINNIŚCIE 
WIEDZIEĆ 
o na u cza niu w li ce um 
ogól noksz tał cą cym 
od ro ku szkol ne go 2012/2013

Przedmiot uzupełniający PRZYRODA
Każdy, kto będzie uczył się przedmiotu uzupełniającego przyroda, zrealizuje co najmniej 4 wątki.
Będzie można wybierać spośród 24 zaproponowanych w podstawie programowej lub nauczy-
ciel będzie mógł opracować własny, a jego tematykę ustalić wspólnie z uczniami.

Przykładowy wątek zaproponowany w podstawie programowej.
Wątek tematyczny: Światło i obraz.

Tematy:
fizyka: barwy i ich składanie; system zapisu barw RGB oraz CMYK; elementy światłoczułe
w aparatach i kamerach cyfrowych;
chemia: substancje światłoczułe; powstawanie obrazu na materiale światłoczułym;
biologia: fotoreceptory i oczy zwierząt; powstawanie obrazu na siatkówce i w mózgu; odbit-
ka fotograficzna na liściu; bioluminescencja;
geografia: cywilizacja obrazkowa – obraz jako przekaz informacji i jego uwarunkowania
społeczne i kulturowe.

Przykładowe wymagania dla tematu: Fotoreceptory i oczy zwierząt; powstawanie obrazu
na siatkówce i w mózgu; odbitka fotograficzna na liściu; bioluminescencja.
Uczeń:
• porównuje budowę fotoreceptorów i narządów wzroku wybranych grup zwierząt;
• ocenia biologiczne znaczenie widzenia barwnego i stereoskopowego;
• omawia mechanizm powstawania obrazu na siatkówce oka człowieka i udział mózgu w jego

interpretacji;
• omawia mechanizm bioluminescencji, podaje przykłady i ocenia biologiczne znaczenie tego

zjawiska;
• planuje i przeprowadza doświadczenie polegające na wykonaniu odbitki fotograficznej na

liściu, wyjaśnia mechanizm tego zjawiska.
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Od wrześ nia pla nu je my otwo rzyć 5 od dzia łów klas pier wszych.
Bę dą one kon ty nu a cją do tych cza so wych kie run ków, z uwzględ nie -
niem no wych za pi sów wy ni ka ją cych z no we go roz po rzą dze nia
w spra wie ra mo wych pla nów na u cza nia. W każ dej z klas na u ka bę -
dzie się od by wać w sy ste mie kla so wo-lek cyj nym.

Gim na zja li stom zo sta nie przed sta wio na ofer ta roz sze rzeń pla -
no wa nych w po szcze gól nych od dzia łach - już od kla sy pier wszej
uczeń bę dzie się uczył w kla sie o roz sze rzo nej licz bie go dzin z okre -
ślo nych przed mio tów.

W każ dym z od dzia łów pla no wa ne jest od 2 do 3 roz sze rzeń. W na -
szej ofer cie znaj dą się kla sy z na stę pu ją cą ofer tą pro gra mo wą, roz -
sze rzeń i przed mio tów uzu peł nia ją cych; 

nn kla sa  „A” - przed mio ty roz sze rzo ne – ję zyk pol ski, hi sto ria, ję zyk an giel ski, przed mio ty uzu peł -
nia ją ce – przy ro da, za ję cia te a tral no-mu zycz ne, ele men ty ła ci ny. Roz sze rze nia oraz przed mio ty uzu -
peł nia ją ce opra co wa ne z my ślą o uczniach, któ rzy po ma tu rze po dej mą na u kę na kie run kach ar ty stycz -
nych, w szko łach mu zycz nych, te a tral nych, fil mo wych, a tak że bę dą przy go to wa ni do wy bo ru hi sto rii,
ar che o lo gii, fi lo lo gii kla sycz nej. 

nn kla sa „B” – przed mio ty roz sze rzo ne – hi sto ria, WOS, przed mio ty uzu peł nia ją ce – przy ro da, ele -
men ty psy cho lo gii i pe da go gi ki. Za ję cia z psy cho lo gii i pe da go gi ki przy go to wa ne z my ślą o uczniach,
któ rzy bę dą chcie li pod jąć na u kę na kie run kach pe da go gicz nych, psy cho lo gii, ale rów nież, bio rąc pod
uwa gę roz sze rze nia w tej kla sie, tak że na kie run kach praw ni czych, ad mi ni stra cyj nych, so cjo lo gii. 

nn kla sa „C” – przed mio ty roz sze rzo ne – fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, przed mio ty uzu peł nia ją -
ce – hi sto ria i spo łe czeń stwo, gra fi ka kom pu te ro wa. W tej kla sie do bór przed mio tów roz sze rzo nych
i uzu peł nia ją cych ma na ce lu przy go to wa nie uczniów do po dej mo wa nia na u ki na kie run kach ści słych,
zwią za nych z tech no lo gią in for ma cyj ną i przy rod ni czych. 

nn kla sa „D” – przed mio ty roz sze rzo ne – ge o gra fia, ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski, przed mio ty uzu peł -
nia ją ce – hi sto ria i spo łe czeń stwo, eko no mia w prak ty ce. Kla sa pla no wa na z my ślą o uczniach, któ -
rzy po dej mą na u kę na kie run kach eko no micz nych, tech nicz nych, za rzą dza niu.

nn kla sa „E” – przed mio ty roz sze rzo ne – bio lo gia, che mia, ję zyk an giel ski, przed mio ty uzu peł nia ją -
ce – hi sto ria i spo łe czeń stwo, ele men ty psy cho lo gii i pe da go gi ki. Re a li za cja tych za jęć od by wa się z my -
ślą o uczniach, któ rzy po dej mą dal sze kształ ce nie na kie run kach me dycz nych, aka de miach wy cho wa nia
fi zycz ne go, bio lo gicz nych, a tak że pe da go gicz nych czy psy cho lo gii.

Jo an na Ja siak 
– dy rek tor V LO w Tar no wie

V Liceum Ogólnokształcące
w Tarnowie

Liceum w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy
Zes pół Szkół Ogól noksz tał cą cych w Ni dzi cy (15 od dzia łów 

– po 5 na każ dy po zio mie) przy go to wał dla ab sol wen tów gim na -
zjum zróż ni co wa ną ofer tę. Pro po nu je my kla sy z trze ma roz sze rze -
nia mi. Bę dą kla sy dla mniej i bar dziej zde cy do wa nych. 

Ci, któ rzy już dziś są pew ni swo jej przy szłej ścież ki edu ka cyj nej,
mo gą wy brać kla sę z roz sze rzo ną ma te ma ty ką, fi zy ką i in for ma ty -
ką lub roz sze rzo nym ję zy kiem pol skim, hi sto rią. W tych kla sach od -
po wied nio roz sze rze nia z ma te ma ty ki i ję zy ka pol skie go roz pocz -
ną się już w kla sie I. 

Dla mniej zde cy do wa nych pro po nu je my kla sy z roz sze rzo ną bio -
lo gią, che mią i fi zy ką me dycz ną (ja ko przed miot uzu peł nia ją cy opra -

co wa ny w szko le) lub roz sze rzo ną ge o gra fią i wie dzą o spo łe czeń stwie, przy czym w tych kla sach roz sze -
rze nia wej dą od kla sy II - bę dzie więc czas i moż li wość zmia ny kla sy. 

W kla sach z ję zy kiem pol skim i hi sto rią oraz ge o gra fią i WOS-em pro po nu je my jesz cze je den ję zyk ob -
cy w za kre sie roz sze rzo nym (spoś ród 4 do wy bo ru – an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski) przy za ło że -
niu, że roz sze rze nie ję zy ka roz pocz nie się od kla sy II, a ucznio wie z tych klas bę dą się uczyć ję zy ków w gru -
pach mię dzy od dzia ło wych. We wszyst kich kla sach zgod nie z prze pi sa mi przed mio tem uzu peł nia ją cym bę dzie
przy ro da lub hi sto ria i spo łe czeń stwo.

Bo gdan Ma li now ski 
– dy rek tor ZSO w Ni dzi cy
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Jaką wybrać klasę?
Przykładowe plany lekcji

Klasa humanistyczna – dla osób zamierzających kontynuować
kształcenie na kierunkach filologicznych i humanistycznych.
- przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy;
- przedmioty uzupełniające: przyroda.

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Razem
godzin

Język polski 5 7 8 20 

Język obcy - I 3 3 3 9

Język obcy - II 3 5 4 12

Historia 2 5 5 
13

Wiedza o społeczeństwie 1 - -

Wiedza o kulturze 1 - - 1

Matematyka 3 4 3 10

Fizyka

Przyroda 
(obowiązkowy
przedmiot
uzupełniający)

1

4 2 10
Chemia 1

Biologia 1

Geografia 1

Podstawy przedsiębiorczości 2 - - 2

Informatyka 1 - - 1

Wychowanie  fizyczne 3 3 3 9

Edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 1

Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 3

Ogółem godzin 30 32 29 91 

Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze
określonym w innych przepisach, w szczególności:

Religia 2 2 2 6

Wychowanie do życia 
w rodzinie

14 godzin w każdej klasie, 
w tym 5 w grupach z podziałem 

na dziewczęta  i chłopców

Klasa przyrodnicza – dla osób zamierzających kontynuowanie
kształcenia na kierunkach medycznych i przyrodniczych.
- przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia;
- przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie, język łaciński

w medycynie.

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Razem
godzin

Język polski 4 4 4 12

Język obcy - I 4 3 2 9

Język obcy - II 2 2 2 6

Historia Historia 
i społeczeństwo
(obowiązkowy przedmiot
uzupełniający)

2
3 1 7Wiedza o

społeczeństwie 1

Wiedza o kulturze 1 - - 1

Matematyka 4 3 3 10

Fizyka

Fizyka 
w medycynie
(obowiązkowy przedmiot
uzupełniający
proponowany przez szkołę)

1 2 2

28
Chemia 1 5 5 

Biologia 1 5 5 

Geografia 1 - -

Podstawy przedsiębiorczości 2 - - 2

Informatyka 1 - - 1

Wychowanie fizyczne 3 3 3 9

Edukacja  dla bezpieczeństwa 1 - - 1

Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 3

Język łaciński w medycynie
(obowiązkowy przedmiot uzupełniający
proponowany przez szkołę)

- 1 1 2

Ogółem godzin 30 32 29 91 

Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze
określonym w innych przepisach, w szczególności:

Religia 2 2 2 6

Wychowanie do życia 
w rodzinie

14 godzin w każdej klasie, 
w tym 5 w grupach z podziałem 

na dziewczęta  i chłopców

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku Dodatek przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Klasa ekonomiczna – dla osób zamierzających kontynuować
kształcenie na kierunkach ekonomicznych
- przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język obcy, matematyka, geografia.
- przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda.

Klasa politechniczna – dla osób zamierzających kontynuować
kształcenie na kierunkach technicznych.
- przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka;
- przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Razem
godzin

Język polski 4 4 4 12

Język obcy - I 3 3 3 9

Język obcy - II 2 3 1 6

Historia Historia 
i społeczeństwo 
(obowiązkowy przedmiot
uzupełniający)

2
4 3 10Wiedza o

społeczeństwie 1

Wiedza o kulturze 1 - - 1

Matematyka 5 6 6 17 

Fizyka 1 5 5

14
Chemia 1

Biologia 1

Geografia 1 - -

Podstawy przedsiębiorczości 2 - - 2

Informatyka 1 3 3 7 

Wychowanie  fizyczne 3 3 3 9

Edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 1

Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 3

Ogółem godzin 30 32 29 91 

Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze
określonym w innych przepisach, w szczególności:

Religia 2 2 2 6

Wychowanie do życia w rodzinie
14 godzin w każdej klasie, 

w tym 5 w grupach z podziałem na
dziewczęta  i chłopców

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Razem
godzin

Język polski 4 4 4 12

Język obcy - I 3 6 6 15

Język obcy - II 2 2 2 6

Historia Historia 
i społeczeństwo 
(obowiązkowy przedmiot
uzupełniający)

2

3 1 7Wiedza o
społeczeństwie 1

Wiedza o kulturze 1 - - 1

Matematyka 5 6 6 17

Fizyka

Przyroda 
(przedmiot uzupełniający)

1

2 2
17

Chemia 1

Biologia 1

Geografia 1 5 4

Podstawy przedsiębiorczości 2 - - 2

Informatyka 1 - - 1

Wychowanie  fizyczne 3 3 3 9

Edukacja dla bezpieczeństwa 1 - - 1

Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 3

Ogółem godzin 30 32 29 91 

Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze
określonym w innych przepisach, w szczególności:

Religia 2 2 2 6

Wychowanie do życia 
w rodzinie

14 godzin w każdej klasie, 
w tym 5 w grupach z podziałem 

na dziewczęta  i chłopców
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Każdy gimnazjalista, który zamierza
podjąć od września naukę w szkole
ponadgimnazjalnej, powinien wiedzieć,
w jaki sposób będzie przebiegała
rekrutacja do liceów, techników
i zasadniczych szkół zawodowych.
Szczególnie warto zwrócić uwagę 
na następujące informacje:

Sposób przeprowadzenia
rekrutacji
To, w ja kiej for mie od by wa się re kru ta cja, za le ży od
or ga nu pro wa dzą ce go szko łę, czy li władz mia sta czy
po wia tu. In for ma cję o spo so bie re kru ta cji mo żesz uzy -
skać od władz sa mo rzą do wych oraz w szko łach – tak -
że w gim na zjum.

Mo że on być tra dy cyj ny, czy li re a li zo wa ny po przez zło -
że nie do ku men tów w naj wy żej trzech szko łach, lub za
po śred nic twem sy ste mu elek tro nicz ne go, w któ rym do -
ko nu je się wy bo ru szkół. Do ku men ty skła da tyl ko w jed -
nej szko le. 

Ter mi ny re kru ta cji
Ter mi ny te mo gą się róż nić w za leż no ści od wo je wódz -
twa. Mo gą też być nie co in ne dla na bo rów pro wa dzo -
nych tra dy cyj nie i dro gą elek tro nicz ną.

Zwróć uwa gę na ter mi ny:
• skła da nia po dań o przy ję cie,
• do star cze nia ko pii do ku men tów,
• ogło sze nia przez szko łę wstęp nych wy ni ków re kru ta cji,
• po twier dze nia przez za kwa li fi ko wa nych kan dy da tów

wo li na u ki w wy bra nej szko le po przez do star cze nie
ory gi na łów do ku men tów,

• ogło sze nia wy ni ków re kru ta cji,
• ogło sze nie do dat ko we go na bo ru w przy pad ku, kie dy

po zo sta ły jesz cze wol ne miej sca.

Wy ma ga ne do ku men ty
W przy pad ku re kru ta cji elek tro nicz nej mo gą wy stą pić
róż ne roz wią za nia. Na przy kład po da nie bę dzie trze ba
wy dru ko wać po za re je stro wa niu się w sy ste mie i do -
star czyć je tyl ko do jed nej szko ły lub wy star czy po -
twier dzo na re je stra cja w sy ste mie elek tro nicz nym.

Naj czę ściej wy ma ga ne do ku men ty:
• po da nie we dług wzo ru usta lo ne go przez szko łę, zwy -

kle tak że co naj mniej dwa zdję cia,
• świa dec two ukoń cze nia gim na zjum,
• za świad cze nie Okrę go wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej

o wy ni kach eg za mi nu,
• za świad cze nie le kar skie (wy ma ga ne za zwy czaj w tech -

ni kach i za sad ni czych szko łach za wo do wych).

Sposób przeliczania na punkty
rekrutacyjne wyników nauczania,
egzaminów i innych osiągnięć
W przy pad ku gdy kan dy da tów bę dzie wię cej niż miejsc,
o przy ję ciu do szko ły de cy du je su ma pun któw re kru -
ta cyj nych. Przy dzie la się je w na stę pu ją cy spo sób:
• mak sy mal nie 50% pun któw kan dy dat otrzy mu je za

wy ni ki eg za mi nu gim na zjal ne go,
• mak sy mal nie 50% pun któw kan dy dat otrzy mu je za: oce -

ny na świa dec twie (z ję zy ka pol skie go oraz trzech przed -
mio tów wska za nych przez szko łę), ukoń cze nie gim na -
zjum z wy róż nie niem, szcze gól ne osią gnię cia ucznia
wy mie nio ne na świa dec twie ukoń cze nia gim na zjum.

O tym, ile pun któw za każ de wy mie nio ne wy żej kry -
te rium moż na otrzy mać, de cy du ją, osob no dla każ de -
go wo je wódz twa, po szcze gól ni ku ra to rzy oświa ty. 
To ja kie przed mio ty, oprócz ję zy ka pol skie go, bę dą
pun kto wa ne usta la każ da szko ła – mo gą one być róż -
ne w za leż no ści od te go, ja kich przed mio tów w za kre -
sie roz sze rzo nym za mie rza uczyć się kan dy dat.
O szcze gó ły na le ży py tać w szko łach lub spraw dzać 
na stro nach in ter ne to wych ku ra to riów oświa ty i szkół.
La u re a ci i fi na li ści ogól no pol skich olim piad przed mio -
to wych oraz la u re a ci kon kur sów o za się gu wo je wódz -
kim i po nad wo je wódz kim, któ rych pro gram obej mu je
w ca ło ści lub po sze rza tre ści pod sta wy pro gra mo wej co
naj mniej jed ne go przed mio tu, or ga ni zo wa nych lub
wspó łor ga ni zo wa nych przez ku ra to ra; przyj mo wa ni są
do szkół nie za leż nie od tych kry te riów. 
Wy kaz ta kich kon kur sów ogło szo ny jest na stro nach
ku ra to riów oświa ty, moż na o nie za py tać tak że w szko -
le po nad gim na zjal nej lub w gim na zjum.

Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym 
Spo sób do ko ny wa ne go przez ucznia wy bo ru przed mio -
tów na u cza nych w za kre sie roz sze rzo nym usta la każ -
da szko ła po nad gim na zjal na. To w niej moż na uzy skać
in for ma cje o tym, ja kie roz wią za nie przy ję ła.
Moż li wo ści wy bo ru przed mio tów na u cza nych w za -
kre sie roz sze rzo nym:
• w li ce um trze ba wy brać obo wiąz ko wo od dwóch do

czte rech przed mio tów – licz bę przed mio tów, któ re
bę dzie moż na re a li zo wać w za kre sie roz sze rzo nym
usta la szko ła,

• w tech ni kum trze ba wy brać dwa przed mio ty.

Wy bo ru przed mio tów bę dzie moż na do ko ny wać:
• już na eta pie skła da nia po dań o przy ję cie do szko ły,
• w in nym ter mi nie usta lo nym przez szko łę, naj czę ściej

bę dzie to dru gie pół ro cze pier wszej kla sy.
Wy bo ru uczeń bę dzie do ko ny wać z ofer ty przy go to -
wa nej przez szko łę. To ona bę dzie in for mo wać, ja -
kich przed mio tów w za kre sie roz sze rzo nym bę dzie
moż na się w niej uczyć. Usta lać bę dzie tak że, czy
moż na wy bie rać:
• do wol ne przed mio ty z ofer ty – two rząc in dy wi du al -

ny pa kiet,
• ze staw przed mio tów za pro po no wa nych przez szko łę

(np. ma te ma ty ka-fi zy ka-ję zyk ob cy lub hi sto ria-WOS-
-ję zyk pol ski, bio lo gia-che mia itp.).

RE KRU TA CJA 
do szkół 

po nad gim na zjal nych

Szcze gó ło we za sa dy ob li cza nia pun któw re kru ta cyj nych
usta la ją ku ra to rzy oświa ty. Podajemy przy kła d. 

Każ dy kan dy dat mo że otrzy mać mak sy mal nie 200 pun któw re kru ta cyj nych li czo nych w na -
stę pu ją cy spo sób:
a) do 100 pun któw za wy nik eg za mi nu gim na zjal ne go:

Aby ob li czyć swój wy nik pun kto wy z każ dej czę ści eg za mi nu, na le ży po mno żyć wy nik pro cen to -
wy wpi sa ny w za świad cze niu OKE przez 0,2 (np. wy nik 100% z ję zy ka pol skie go to 20 pun któw,
wy nik 50% to 10 pun któw).
b) ko lej ne 100 pun któw jest do zdo by cia za oce ny na świa dec twie ukoń cze nia gim na zjum

i in ne osią gnię cia:

• z ję zy ka pol skie go – do 20 pun któw,
• z hi sto rii i wie dzy o spo łe czeń stwie 

– do 20 pun któw,

• z ma te ma ty ki – do 20 pun któw,
• z ję zy ka ob ce go na po zio mie pod sta wo wym 

– do 20 pun któw.

• za oce ny ję zy ka pol skie go i trzech wska za -
nych przez szko łę przed mio tów,

• otrzy ma nie świa dec twa z wy róż nie niem,
• suk ce sy w kon kur sach przed mio to wych or -

ga ni zo wa nych i wspó łor ga ni zo wa nych przez
ku ra to ra oświa ty,

• suk ce sy w in nych kon kur sach, w tym ar ty -
stycz nych i spor to wych,

• wo lon ta riat,
• in ne osią gnię cia.

Przed miot uzu peł nia ją cy 
HI STO RIA I SPO ŁE CZEŃ STWO. DZIEDZICTWO EPOK

Każ dy, kto bę dzie uczył się przed mio tu uzu peł nia ją ce go hi sto ria i spo łe czeń stwo, zre a li zu je co naj mniej
4 wąt ki. Bę dzie moż na wy brać spoś ród 9 za pro po no wa nych w pod sta wie pro gra mo wej lub na u czy -
ciel bę dzie mógł opra co wać włas ny, a je go te ma ty kę usta lić wspól nie z ucznia mi. Pod sta wa pro gra -
mo wa za le ca, aby jed nym z wy bra nych był ni żej opi sa ny wą tek Oj czy sty Pan te on i oj czy ste spo ry.

Przy kła do wy wą tek za pro po no wa ny w pod sta wie pro gra mo wej.
Wą tek te ma tycz ny: Oj czy sty Pan te on i oj czy ste spo ry.

Wy ma ga nia. Uczeń:
• cha rak te ry zu je, na wy bra nych przy kła dach, an tycz ne wzo ry bo ha ter stwa, żoł nie rza i ob roń cy oj -

czyz ny oraz ich re cep cję w pol skiej my śli po li tycz nej, tra dy cji li te rac kiej oraz edu ka cyj nej póź niej -
szych epok; 

• cha rak te ry zu je an tycz ny wzo rzec oby wa te la oraz je go re cep cję w pol skiej my śli i prak ty ce po li -
tycz nej póź niej szych epok;

• cha rak te ry zu je, na wy bra nych przy kła dach, kon cep cje po li tycz ne wład ców z dy na stii pia stow skiej; cha -
rak te ry zu je oraz oce nia, na wy bra nych przy kła dach, ro lę lu dzi Koś cio ła w bu do wie pań stwa pol skie go;

• cha rak te ry zu je, na wy bra nych przy kła dach, po sta wy oby wa te li wo bec wy zwań epo ki (XVI-XVIII w.);
• cha rak te ry zu je spo ry o przy czy ny upad ku I Rze czy pos po li tej;
• cha rak te ry zu je i oce nia po li tycz ne kon cep cje nur tu in su rek cyj ne go oraz nur tu re a liz mu po li tycz ne go;
• cha rak te ry zu je spo ry o oce nę dzie więt na sto wiecz nych po wstań na ro do wych;
• cha rak te ry zu je spo ry o kształt Pol ski w XX w., uwzględ nia jąc ce zu ry 1918 r., 1944-1945, 1989 r.

oraz pre zen tu je syl wet ki czo ło wych uczest ni ków tych wy da rzeń;
• cha rak te ry zu je po sta wy spo łecz ne wo bec to ta li tar nej wła dzy, uwzględ nia jąc róż no rod ne for my

opo ru oraz kon cep cje współ pra cy lub przy sto so wa nia.

Po konsultacjach z nauczycielami, uczniami i rodzicami powstała
koncepcja szkoły po wdrożeniu reformy programowej. Jej podstawowe
założenia to:
nn pozostajemy przy „profilach”, które sprawdziły się w naszym liceum;
nn już od klasy pierwszej wprowadzamy rozszerzenia 1-2 przedmiotów

(będziemy mieli na nie 2 godziny), jakich – zależy od klasy;
nn w każdej z klas rozkład godzin matematyki w zakresie podstawowym

będzie wynosił 3-4-4;
nn każdy uczeń będzie uczył się języka angielskiego (jako pierwszego

lub drugiego);
nn uczniowie już w momencie rekrutacji będą wiedzieli, jakie

przedmioty będą realizować w zakresie rozszerzonym.

Jak te zasady będą wyglądały w konkretnych klasach?

1. Klasa A (umownie nazwana „biologiczno-chemiczną”).
W klasie tej zakładamy rozszerzenie 3 przedmiotów – biologii, chemii i fizyki. Jest to związane z wymaganiami
rekrutacyjnymi uczelni medycznych. Planujemy wprowadzenie rozszerzeń biologii i chemii od drugiego półrocza
klasy I (zakres podstawowy zostanie zrealizowany w pierwszym półroczu). W związku z tym oba te przedmioty
będą realizowane w wymiarze 2 godzin. W klasie II i III przedmioty w zakresie rozszerzonym będą realizowane
w następującym wymiarze: biologia i fizyka po 8 godzin, chemia 7 godzin.

2. Klasa B (umownie nazwana „matematyczno-fizyczną”).
W klasie tej zakładamy rozszerzenie 3 przedmiotów – matematyki, fizyki, informatyki. Matematykę będziemy
rozszerzać od klasy I w wymiarze 2 godz., w klasach II i III przeznaczymy na nią po 4 godziny. Pozostałe
dwa przedmioty rozszerzamy od klasy II: fizykę w wymiarze 5+4, informatykę w wymiarze 3+3. 

3. Klasa C (umownie nazwana „humanistyczno-lingwistyczną”).
Tak naprawdę tę klasę tworzą dwie grupy, częściowo niezależne. Jedna grupa ma rozszerzenie typowo
humanistyczne (język polski, historia i WOS), a druga lingwistyczne (historia, język angielski, drugi język
obcy). W obu grupach historia jest wspólnym przedmiotem rozszerzonym. Od klasy I rozszerzamy
(w wymiarze 2 godzin) odpowiednio język polski lub język angielski. W grupie humanistycznej od kasy
II rozszerzamy język polski (4+4), historię (5+4) i WOS (3+3), a w grupie lingwistycznej historię (5+4),
język angielski (4+4) oraz drugi język obcy (3+3). Decyzja o tym, jaki będzie ten drugi język obcy, zapadnie
po rekrutacji i będzie zależała od preferencji naszych przyszłych uczniów. 

4. Klasa D (umownie nazwana „ekonomiczno-turystyczną”).
To druga z naszych klas matematycznych. Różnica w stosunku do klasy B polega na zastąpieniu fizyki
przez geografię. Jest to klasa będąca alternatywą dla uczniów, którym będzie potrzebna rozszerzona
matematyka, ale niekoniecznie fizyka. Pozostawiamy również niezamkniętą sprawę trzeciego rozszerzenia
– jeżeli uczniowie uznają, że jest taka potrzeba, zamiast informatyki będzie rozszerzany język obcy.
Zadecydujemy o tym wspólnie w II półroczu klasy pierwszej.

Piotr Po bie ga 
– wi ce dy rek tor LO nr II 
w Ostrow cu Świę to krzy skim

Li ce um Ogólnokształcące nr II 
im. Joachima Chreptowicza 
w Ostrow cu Świę to krzy skim

Co się zmie ni od 1 wrześ nia?
nn pro fi lo wa nie za cznie się w kla sie dru giej 
nn ucznio wie zmie nia ją cy od dział w kla sie I/po kla sie pier wszej nie bę dą mu -

sie li wy rów ny wać róż nic pro gra mo wych (ła twość do ko ny wa nia zmian w wy -
bo rze od dzia łu)

Jak bę dzie my to or ga ni zo wa li?
nn wszy scy uczą się ję zy ka an giel skie go w za kre sie roz sze rzo nym już od kla sy

pier wszej, przy czym two rzy się gru py mię dzy od dzia ło we z uwzględ nie niem
po zio mu za a wan so wa nia ję zy ka

nn ję zyk dru gi (re a li zo wa ny na po zio mie pod sta wo wym) uczeń wy bie ra spoś ród
fran cu skie go, hisz pań skie go, nie miec kie go, ro syj skie go, wło skie go – za ję cia
mię dzy od dzia ło we

nn w kla sie pier wszej wszy scy ucznio wie uczą się tych sa mych przed mio tów i w tym sa mym wy mia rze go -
dzin, wszyst kich na po zio mie pod sta wo wym

nn na u ka przed mio tów re a li zo wa nych na po zio mie roz sze rzo nym (z wy jąt kiem ję zy ka ob ce go) roz po czy na
się w kla sie dru giej

nn uczeń wy bie ra przed mio ty na u cza ne w za kre sie roz sze rzo nym, uzu peł nia ją ce oraz do dat ko we na eta pie re -
kru ta cji do li ce um z ofer ty przy go to wa nej przez szko łę

nn do koń ca mar ca kla sy I uczeń kla sy ma te ma tycz no-in for ma tycz nej do ko nu je wy bo ru przed mio tu spoś ród:
che mii, fi zy ki i ge o gra fii (któ ry obok ma te ma ty ki, in for ma ty ki i ję zy ka an giel skie go bę dzie re a li zo wał na
po zio mie roz sze rzo nym)

nn w in nych odzia łach, z „roz sze rzo ną” bio lo gią lub ję zy kiem pol skim lub wie dzą o spo łe czeń stwie prze wi -
du je się moż li wość wy bo ru trze cie go przed mio tu „roz sze rzo ne go” w ter mi nie do koń ca mar ca kla sy pier -
wszej zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi szcze gó ło wo w re gu la mi nie re kru ta cji do li ce um.

Lucyna Szubelak 
– dyrektor XI LO 
w Krakowie

XI Li ce um Ogólnokształcące 
w Krakowie


