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PROPONOWANE KLASY PIERWSZE  
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1A  politechniczna 
 Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 

 Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 Języki obce: I język obcy – angielski (kontynuacja)  

II język obcy – niemiecki/francuski 

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 

 Języki obce: I język obcy – angielski (kontynuacja)  

II język obcy –rosyjski/francuski 

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 

 Języki obce: I język obcy – angielski (kontynuacja)  

II język obcy – niemiecki/francuski 

      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 

 Języki obce: I język obcy – angielski (kontynuacja)  

II język obcy – niemiecki/francuski 

       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 

 Języki obce: I język obcy – angielski (kontynuacja)  

II język obcy – niemiecki/rosyjski 

           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  społeczna 
 Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie 

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

społeczeństwie 

 Języki obce: I język obcy – angielski (kontynuacja)  

II język obcy –rosyjski/francuski 

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 

1S   mistrzostwa sportowego 
 Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, wiedza o społeczeństwie 

 Przedmioty punktowane przy rekrutacji: matematyka, język polski, biologia, język 

angielski 

 Języki obce: I język obcy – angielski (kontynuacja) 

II język obcy – niemiecki 

 Dyscypliny sportowe: piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców 

 

           Założenia: 



 Przygotowanie do podjęcia studiów na AWF na kierunkach sportu, fizjoterapii, 

turystyki i rekreacji, terapii zajęciowej, rehabilitacji i in. oraz na innych uczelniach 

 Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, zapewnienie młodzieży 

wszechstronnego rozwoju zarówno intelektualnego, jak i sportowego na wysokim 

poziomie, we współpracy z klubami sportowymi  

  
Oddział mistrzostwa sportowego jest przede wszystkim propozycją dla uczniów, którzy 

wiążą swoją przyszłość ze sportem. Oprócz przewidzianych w podstawie programowej                      

3 godzin wychowania fizycznego, w oddziale tym jest realizowany dodatkowo trening 

sportowy w liczbie 13 godzin (razem 16 godzin tygodniowo). O przyjęcie do oddziału 

mistrzostwa sportowego mogą ubiegać się uczniowie, którzy posiadają umiejętności                          

i zdolności motoryczne zweryfikowane wynikami testu sprawnościowego przeprowadzanego 

w terminie ustalonym przez szkołę zgodnym z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 

2021/2022, zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach tego oddziału 

oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza. 

 

      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 po 

zastosowaniu kryterium kontynuacji, liczebności grup oraz preferencji, w miarę 

możliwości organizacyjnych szkoły (określono w regulaminie - Zasadach Rekrutacji do 

Klas Pierwszych LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie na rok szkolny 2021/2022. 

 
  


