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         Jesteśmy wśród najlepszych 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie 

 
KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 
 

1A  politechniczna 
 Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 

 Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

Założenia: 

 Przygotowanie do podjęcia studiów na wydziałach: matematycznym, fizycznym, 

ekonomicznym i innych Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz innych uczelni 

 Przygotowanie do udziału w olimpiadach, konkursach i przedsięwzięciach 

rozwijających kompetencje matematyczno-fizyczne i informatyczne, umiejętności 

logicznego myślenia, analizy i syntezy problemów 

 

 

1B  humanistyczno-artystyczna 
 Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, historia sztuki 

 Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie 

Założenia: 

 Przygotowanie do podjęcia studiów na wydziałach humanistycznych i artystycznych 

UW, UKSW, SGGW i innych uczelni: filologia polska, socjologia, historia, historia 

sztuki itp. 

 Przygotowanie do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach wiedzy oraz 

przedsięwzięciach rozwijających kompetencje humanistyczne i talenty artystyczne: 

recytatorskie, teatralne, muzyczne, wokalne, plastyczne. 

 

 

1C   biologiczno-chemiczna 
 Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 

 Przedmioty punktowane: matematyka, język polski, biologia, chemia 

      Założenia: 

 Przygotowanie do podjęcia studiów na wydziałach przyrodniczych, chemii, 

biotechnologii i ochrony środowiska UW, SGGW, PW I UKSW oraz uniwersytetach 

medycznych 

 Przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych  oraz 

przedsięwzięciach rozwijających kompetencje przyrodnicze  

 

 



1D   lingwistyczna 
 Przedmioty rozszerzone: język angielski, drugi język obcy, geografia 

 Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski 

      Założenia: 

 Przygotowanie do podjęcia studiów na wydziałach filologicznych, lingwistycznych, 

humanistycznych, humanistyczno-społecznych, geograficznych, turystycznych UW, 

SGGW, SGH i innych wyższych uczelni 

 Przygotowanie do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach wiedzy oraz 

projektach międzynarodowych (Erazmus, Tweening) i przedsięwzięciach 

rozwijających pasje i talenty, przede wszystkim językowe 

 Przygotowanie do zdobycia certyfikatów językowych. 

 

 

1E   ekonomiczna 
 Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski 

 Przedmioty punktowane: matematyka, język polski, geografia, język angielski 

           Założenia: 

 Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach geograficznych, społeczno-

ekonomicznych, matematycznych, językowych  

 Przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach geograficznej, statystycznej, 

językowej i innych rozwijających kompetencje matematyczne, językowe, logiczne              

i analityczne 

  

 

1H  historyczno-społeczna 
 Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie 

 Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o 

społeczeństwie 

Założenia: 

 Przygotowanie do podjęcia studiów na wydziałach humanistycznych, językowych, 

prawniczych i społecznych  

 Przygotowanie do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach wiedzy oraz 

przedsięwzięciach rozwijających kompetencje humanistyczne, językowe, historyczno-

społeczne 

 

 

      Języki obce w oddziałach: 

 We wszystkich oddziałach językiem nauczanym obowiązkowo w kontynuacji jest 

język angielski. 

 II język obcy zostanie wybrany z języków zaproponowanych w danej klasie: 

(francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański) po zastosowaniu kryterium kontynuacji, 

liczebności grup oraz preferencji, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły 

(określono w Zasadach Rekrutacji do Klas Pierwszych LO im. Marii Konopnickiej w 

Legionowie na rok szkolny 2021/2022). 

 

 

* Informacje o klasie mistrzostwa sportowego zostaną zamieszczone po podjęciu decyzji  

przez organ prowadzący o utworzeniu tej klasy. 

  


