
 OFERTA EDUKACYJNA  VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

L.p. Nazwa klasy Przedmioty 
rozszerzone 

Przedmioty dodatkowe Języki obce Przedmioty 
punktowane 

Po maturze –przykładowe kierunki studiów 

1. 1 A -
humanistyczno-
medialna 

j. polski 
historia 
j. angielski 

wiedza o mediach  
1 godz./tyg. 

j. angielski 
j. niemiecki/j. francuski* 
 

j. polski 
matematyka 
historia 
j. angielski 

Uczniowie kończący  klasę humanistyczną mogą 
studiować, np.: dziennikarstwo, polonistykę, 
historię, kulturoznawstwo,  filologie obce, 
socjologię, pedagogikę, psychologię, filozofię, 
prawo, politologię, kierunki artystyczne … 

2. 1 C -  
lingwistyczna 
 

j. angielski     
j. polski 
geografia 

j. hiszpański  
2 godz./tyg. 

j. angielski 
j. niemiecki/ j. francuski* 
 

j. polski 
matematyka 
geografia 
j. angielski 

Uczniowie kończący  klasę lingwistyczną mogą 
studiować, np.: lingwistykę stosowaną, filologie 
obce, kierunki humanistyczne, turystykę                  i 
rekreację … 

3. 1 D – ogólna 
 

j. polski 
geografia 
j. angielski 

dla zainteresowanych:  
koszykówka dziewcząt i chłopców 
7 godz. /tyg. 

j. angielski 
j. niemiecki/j. hiszpański** 
 
 

j. polski 
matematyka 
geografia 
j. angielski 

Uczniowie kończący  klasę ogólną  mogą      
studiować, np.: socjologię, ekonomię,  politologię, 
finanse i bankowość,  zarządzanie         i marketing, 
turystykę i rekreację…  

4. 1 F – sportowa 
(piłka nożna 
chłopców) 

j. polski 
biologia 
j. angielski 

menedżer sportu 1 godz. /tyg.                                 
piłka nożna chłopców                          
7 godz./tyg. 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski 
matematyka 
biologia 
j. angielski 

Uczniowie kończący  klasę sportową mogą 
studiować, np.: sport, wychowanie fizyczne, 
fizjoterapię, dietetykę, turystykę i rekreację … 

*do wyboru:  j. niemiecki  (kontynuacja) lub j. francuski  (od podstaw) pod warunkiem utworzenia grup (grupy 14-osobowe) 

** do wyboru:  j. niemiecki  (kontynuacja) lub j. hiszpański (od podstaw) pod warunkiem utworzenia grup (grupy 14-osobowe) 

 

Dodatkowa oferta dla zainteresowanych:  

• DSD I – zajęcia realizujące rozszerzony program nauki  j. niemieckiego kończące się uzyskaniem certyfikatu Deutsches  Sprachdiplom I, 

potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 - grupa międzyoddziałowa 

• Język hiszpański  (od podstaw) – grupa międzyoddziałowa 

• Język francuski (od podstaw) – grupa międzyoddziałowa 

• Koszykówka dziewcząt i chłopców – grupy międzyoddziałowe 

 

 

 


