
KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 



CO WARTO WIEDZIEĆ? 

 Klasa o profilu biologiczno – chemicznym zaprasza 

uczniów o przyrodniczych i medycznych 

zainteresowaniach.  

 Młodzież może realizować swoje naukowe pasje, 

otrzymując ze strony nauczycieli i pedagogów 

potrzebną pomoc.  



WYMAGANIA PROFILU 

 Klasa biologiczno – chemiczna w roku szkolnym 

2021/2022 oferuje trzy przedmioty rozszerzone: 

biologię, chemię oraz język angielski.  

 Aby dostać się do klasy o tym profilu, oprócz 

dobrych wyników z egzaminu ósmoklasisty, należy 

otrzymać wysokie wyniki z przedmiotów 

punktowanych tj. matematyki, języka polskiego, 

biologii i chemii.  



ZAŁOŻENIA PROFILU 

 Klasa ta umożliwia podjęcie studiów na wydziałach 

przyrodniczych i medycznych takich uczelni jak: UW, 

SGGW, PW, UKSW oraz uniwersytetach medycznych. 

 Daje również możliwość udziału w olimpiadach                    

i konkursach przedmiotowych oraz przedsięwzięciach 

rozwijających kompetencje przyrodnicze. 

 



NASZE ZAJĘCIA - CHEMIA 

„Klasa biologiczno – chemiczna nie 
należy do najprostszych, ale jest 
jedną z najciekawszych. Na lekcjach 
chemii widzimy prezentacje 
doświadczeń i ciekawe filmy, które 
pozwalają nam jeszcze lepiej 
zrozumieć omawiane zagadnienia.  

 Nauczyciel z pasją przekazuje nam 
wiedzę, odpowiada na pytania i jeśli 
jest potrzeba, zostaje po lekcjach, 
abyśmy jak najlepiej zrozumieli 
materiał.” 

                               - Maciek, klasa 2c 



NASZE ZAJĘCIA - CHEMIA 

 „Na lekcji chemii nigdy się nie 
nudzimy. Mamy mnóstwo 
doświadczeń, zadań grupowych            
i wiele innych. Byliśmy z wizytą  
na Uniwersytecie Warszawskim, 
gdzie uczestniczyliśmy                             
w wykładzie i warsztatach 
laboratoryjnych.  

    W naszej szkole gościliśmy                      
na warsztatach uczniów z innych 
szkół, co dało możliwość integracji 
i wspólnej nauki.  

                             - Julia, klasa 2c 



NASZE ZAJĘCIA - BIOLOGIA 

 „Lekcje biologii to sama 
przyjemność. Mimo dużej ilości 
materiału i ograniczenia 
czasowego, Pani stara się w jak 
najlepszy sposób prowadzić 
zajęcia i jeszcze bardziej je 
doskonalić. Każdego dnia zachęca 
swoich uczniów do pozyskiwania 
wiedzy, którą przekazuje w bardzo 
ciekawy sposób. Lekcje 
wspomagane są barwnymi 
prezentacjami i animacjami, które 
ułatwiają naukę i zachęcają do jej 
rozwijania.” 

                               - Kuba, klasa 2c 



NASZE ZAJĘCIA – BIOLOGIA  

 „Zajęcia praktyczne na lekcjach 
biologii pozwalają na zdobycie 
przydatnych umiejętności                          
np. samodzielnego wykonania 
preparatów, obejrzenia ich                      
pod mikroskopem. 

 Wykonujemy również eksperymenty, 
których wyniki są często efektowne           
i zadziwiające. Jeździmy na warsztaty, 
podczas których samodzielnie 
wykonujemy doświadczenia                           
i doskonalimy prace w grupach” 
Weronika, klasa 2c 



NASZE ZAJĘCIA – JĘZYK ANGIELSKI 

 „W naszej szkole, nauka języka 
angielskiego jest bardzo 
rozbudowana. Dzięki 
wyspecjalizowanej kadrze, lekcje 
nigdy nie są nudne, wręcz przeciwnie, 
są niesamowicie ciekawe. Poznajemy 
język obcy na wielu różnych 
płaszczyznach takich jak: pisanie, 
słuchanie, czytanie czy też przez 
prowadzenie dyskusji                           
i wymienianie argumentów. Jestem 
pewna, że ukończę szkołę, swobodnie 
używając języka angielskiego.” 

                            - Zuzanna, klasa 2c 

 



FESTIWALE NAUKOWE 

 Warto też wspomnieć o Festiwalu 

Nauki, który daje możliwość 

zaprezentowania doświadczeń  

i projektów przygotowanych             

przez młodzież. Na ostatnim 

festiwalu, który niestety z powodu 

pandemii odbył się w 2019 roku, 

uczniowie z klas biologiczno – 

chemicznych przygotowali 

fascynujące doświadczenia. 



ZALETY PROFILU 

 „Dzięki profilowi biologiczno – 
chemicznemu możemy rozwijać wiedzę 
z przedmiotów, które interesowały nas              
od dawna. Każdy z nas na pewno 
zdawał sobie sprawę, że te rozszerzenia 
nie należą do najprostszych, jednak 
spotkaliśmy w tej szkole wspaniałych, 
wspierających nauczycieli. Zawsze 
powtarzają, że dla nich najważniejsze 
jest to, abyśmy wszystko zrozumieli. 
Mimo dużej ilości materiału, nigdy się 
nie nudzimy i myślę, że dzięki 
wycieczkom, festiwalom i warsztatom, 
polubiliśmy ten profil jeszcze bardziej.” 

                                  -Nikola, klasa 2c 



PERSPEKTYWY  

 Po ukończeniu klasy biologiczno – chemicznej można 

podjąć studia na wielu kierunkach, co daje wiele 

możliwości i perspektyw na ciekawą pracę                        

w przyszłości.                                     

. 



  

Jako uczniowie Liceum im. Marii 

Konopnickiej i klasy biologiczno – 

chemicznej zapraszamy do naszej 

szkoły. 

 


