
OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ROK SZKOLNY 2018/2019 

Klasa „A” 
HUMANISTYCZNA  
/teatralno - 
dziennikarska/ 
 

Klasa „B” 
MATEMATYCZNA 
/matematyczno -
fizyczno-informatyczna/ 

Klasa „C” 
PRZYRODNICZA 
/biologia, chemia, 
geografia/ 

Klasa objęta patronatem 
Wydziału Historii UAM 

Klasa objęta patronatem 
Wydziału Fizyki UAM 

Klasa objęta patronatem 
Wydziału Biologii UAM 

PRZEDMIOTY LICZONE 
W REKRUTACJI:  
j. polski, matematyka, j. 
angielski, historia 

PRZEDMIOTY LICZONE 
W REKRUTACJI:  
j. polski, matematyka, j. 
angielski, fizyka  

PRZEDMIOTY LICZONE W 
REKRUTACJI:  
j. polski, matematyka, j. 
angielski, biologia   

Języki obce nauczane są 
w systemie 
międzyoddziałowym: 

1) Język angielski 
2) do wyboru: 

język niemiecki, 
hiszpański, 
włoski, japoński 

Języki obce nauczane są 
w systemie 
międzyoddziałowym: 

1) Język angielski 
2) do wyboru: 

język niemiecki, 
hiszpański, 
włoski, japoński 

Języki obce nauczane są 
w systemie 
międzyoddziałowym: 

1) Język angielski 
2) do wyboru: język    

niemiecki, 
hiszpański,  
włoski, japoński 

Przedmioty rozszerzone 
obowiązkowe: język 
polski i język angielski  
 

Przedmioty rozszerzone 
obowiązkowe: 
matematyka  j.angielski  

Przedmioty rozszerzone 
obowiązkowe: biologia, 
chemia, j.angielski  

Rozszerzenia 
proponowane do 
wyboru: historia, wos, 
historia sztuki, geografia 
 

Rozszerzenia 
proponowane do 
wyboru: fizyka, 
informatyka, historia 
sztuki   

Rozszerzenia 
proponowane do wyboru: 
geografia  
 

Zajęcia dodatkowe: 
warsztaty teatralne 
warsztaty dziennikarskie 
 

Zajęcia dodatkowe: 
rysunek 
matematyka w 
zastosowaniach 

Zajęcia dodatkowe: fizyka 
medyczna 

 

Klasa „A” HUMANISTYCZNA  /teatralno - dziennikarska/ 

Klasa prowadzona pod patronatem Wydziału Historii UAM. Współpracuje 

z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

UAM, Teatrem Nowym, Teatrem Polskim, Radiem Emaus, Radiem Złote 

Przeboje. Uczniowie biorą udział w zajęciach organizowanych na uniwersytecie. 

Dodatkowo szkoła oferuje zajęcia z języka łacińskiego i retoryki (debat 

oksfordzkich). Stałym elementem klasy są warsztaty teatralne i dziennikarskie, 

organizowane we współpracy z poznańskimi teatrami i stacjami radiowymi. 

Absolwenci klasy „A” studiują: prawo, administrację, politologię, dziennikarstwo, 

filologię polską, historię, historię sztuki oraz inne kierunki humanistyczne. 

Klasa „B” MATEMATYCZNA /matematyczno -fizyczno-informatyczna/ 

Klasa prowadzona pod patronatem Wydziału Fizyki UAM. Współpracująca 

z Wydziałem Matematyki UAM. Uczniowie klasy „B”  biorą udział w regularnych 

zajęciach na Wydziale Fizyki. Lekcje rysunku, jako przedmiot dodatkowy 

w klasie drugiej, to kolejne działanie, które ma ułatwić młodzieży wstęp na 

Wydział Architektury PP. Dodatkowym atutem jest przedmiot matematyka 

w zastosowaniach, pokazujący praktyczny aspekt zastosowania królowej nauk 

w sytuacjach rynkowych i naukowych.  Absolwenci klasy „B” najczęściej studiują: 

matematykę, fizykę, architekturę, informatykę, ekonomię, budownictwo, 

reżyserię dźwięku, budowę maszyn oraz inne kierunki techniczne. 

Klasa „C” PRZYRODNICZA /biologia, chemia, geografia/ 

Klasa objęta patronatem Wydziału Biologii UAM oraz Technologii Chemicznej 

PP. Uczniowie uczestniczą w uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach i zajęciach 

terenowych prowadzonych przez pracowników naukowych. Atutem klasy 

jest dodatkowy przedmiot: fizyka medyczna.  Treści nauczania są 

realizowane pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach: medycyna, 

stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, 

zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, 

weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, inżynieria środowiska. 

NASZA SZKOŁA UCZESTNICZY W NABORZE ELEKTORNICZNYM 


