
OFERTA EDUKACYJNA  VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023  

L.p. Nazwa klasy Przedmioty 
rozszerzone 

 Zajęcia dodatkowe/ 
programy autorskie/ 
innowacje pedagogiczne 

Języki obce Przedmioty 
punktowane 

Po maturze – przykładowe kierunki studiów 

1. 1 a -
humanistyczno-
medialna 

j. polski 
historia 
j. angielski 

wiedza o mediach  
 

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, administrację, prawo, 
politologię, kierunki artystyczne … 

2. 1 b – 
promedyczna 

biologia 
chemia 
j. angielski 
 

chemia w kosmetyce  
 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

Uczniowie kończący  klasę promedyczną mogą studiować, np.: 
medycynę, stomatologię, pielęgniarstwo, farmację, fizjoterapię, 
ratownictwo medyczne, kosmetologię, dietetykę, weterynarię, 
biotechnologię, analitykę medyczną, biologię medyczną … 

3. 1 cn -  
lingwistyczna 
z  j. niemieckim 

j. angielski     
j. polski 
geografia 

j. hiszpański  
 

j. angielski 
j. niemiecki 
 

j. polski 
matematyka 
j. angielski 
geografia 

Uczniowie kończący  klasę lingwistyczną mogą studiować, np.: 
lingwistykę stosowaną, filologię polską, filologie obce, stosunki 
międzynarodowe, turystykę i rekreację … 

4. 1 cf -  
lingwistyczna     
z j. francuskim 
 

j. angielski     
j. polski 
geografia 

j. hiszpański  
 

j. angielski 
j. francuski 
 

j. polski 
matematyka 
j. angielski 
geografia 

Uczniowie kończący  klasę lingwistyczną mogą studiować, np.: 
lingwistykę stosowaną, filologię polską, filologie obce, stosunki 
międzynarodowe,  turystykę i rekreację … 

5. 1 d – ogólna 
 

geografia 
j. polski 
j. angielski 

dla zainteresowanych:  
piłka koszykowa 
dziewcząt/ chłopców 
 

j. angielski 
j. niemiecki 
 

j. polski 
matematyka 
geografia 
j. angielski 

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

6. 1 e – 
psychologiczno-
społeczna 

j. polski 
biologia 
WOS 

warsztaty z zakresu 
psychologii i 
komunikacji społecznej 

j. angielski 
j. niemiecki 
 

j. polski 
matematyka 
biologia 
WOS 

Uczniowie kończący  klasę psychologiczno-społeczną mogą studiować, 
np.:  psychologię, kryminologię i resocjalizację, politologię, socjologię, 
dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo, pedagogikę,  pielęgniarstwo, 
administrację, marketing… 

7. 1 f – sportowa 
(piłka nożna 
chłopców) 

biologia 
j. polski 
j. angielski 

menedżer sportu   
piłka nożna chłopców                        

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski 
matematyka 
biologia 
j. angielski 

Uczniowie kończący  klasę sportową mogą studiować, np.: sport, 
wychowanie fizyczne, diagnostykę sportową, fitness, wellnes i spa, 
menedżer sportu i rekreacji, fizjoterapię, dietetykę, turystykę i rekreację, 
gastronomię i hotelarstwo… 

8. 1 g –  
biologiczno-
ekologiczna 
(bio-eko) 

biologia 
geografia 
j. polski 
 

edukacja klimatyczna j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski 
matematyka 
biologia 
geografia 

Uczniowie kończący  klasę biologiczno-ekologiczną mogą studiować, 
np.: biologię, geografię, meteorologię i klimatologię, biogeografię, 
geologię, ochronę środowiska, geodezję i kartografię, studia morskie …  

*do wyboru: j. niemiecki (kontynuacja) lub j. francuski (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 


