
 
 

Liceum Ogólnokształcące                                         

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Władysława Broniewskiego 

w Strzelcach Opolskich 

 

OFERTA EDUKACYJNA                 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
I. Co nas wyróżnia ? 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława 

Broniewskiego w Strzelcach Opolskich to szkoła  z  ponad 70-letnią tradycją.   

Od wielu lat zaliczamy się do grona najlepszych liceów województwa 

opolskiego, uzyskując tytuł Złotej i Srebrnej szkoły w rankingu 

„Perspektyw”. 

 

Wyróżnia nas: 

 

• bardzo wysoka  zdawalności egzaminu maturalnego (w 2019 r. 100 % przy 

średniej dla liceów województwa opolskiego– 91%, w 2020 r. – 98,9%, przy 

średniej dla liceów województwa opolskiego – 84,6% ) 

 

• zwiększony wymiar godzin języka obcego wiodącego umożliwiający lepsze 

przygotowanie się do matury i kontynuowanie nauki na zagranicznych 

uczelniach                   



 

• kształcenie języków obcych w grupach tworzonych według poziomu 

zaawansowania uczniów  
 

• możliwość bezpłatnego zdobycia certyfikatu językowego z języka 

angielskiego i niemieckiego  
 

• indywidualny tok lub program nauki dla uczniów szczególnie 

zainteresowanych wybranym przedmiotem nauczania 

 

• sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okręgowym                        

i centralnym 
 

• realizacja projektów międzynarodowych  
 

• zajęcia stwarzające możliwość rozwoju uzdolnień i pasji. 

 

 

II. Ogólna charakterystyka profili klas 
 

Klasa I A  politechniczna 

 
Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z automatyką i robotyką,  

projektowaniem gier i przestrzeni wirtualnej, mechatroniką, telekomunikacją, 

elektrotechniką, logistyką, geodezją, mechaniką i budową maszyn, 

matematyką stosowaną, inżynierią, lotnictwem, architekturą, budownictwem 

lądowym i wodnym, transportem, fizyką … 

 

• W klasie politechnicznej uczniowie realizują rozszerzony program nauczania                         

z matematyki,  informatyki oraz  przedmiotu wybranego przez ucznia spośród 

fizyki i geografii 

• Program matematyki i informatyki realizujemy „z plusem” – dodatkową 

liczbą godzin pozwalającą na lepsze przygotowanie się   do egzaminu 

maturalnego oraz kontynuowanie nauki na studiach inżynierskich, 

matematycznych, technicznych.  

• Przedmiotem uzupełniającym w klasie politechnicznej jest algorytmika,                                  

a przedmiotem dodatkowym – podstawy infobrokeringu, które zaznajamiają 

uczniów z różnymi strategiami poszukiwań   i  weryfikacji informacji. 

 



 

Klasa I B   biologiczno-chemiczna 

 
 

Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z medycyną, farmacją, stomatologią, 

dietetyką, chemią żywności, ratownictwem medycznym, ochroną i inżynierią 

środowiska, chemią kryminalistyczną i sądową, planowaniem 

przestrzennym, leśnictwem, ekologią, psychologią, socjologią… 

 
• W klasie biologiczno-chemicznej uczniowie realizują rozszerzony program 

nauczania z biologii i chemii oraz  przedmiotu wybranego przez ucznia spośród 

fizyki, geografii, matematyki  i  historii.  

• Program biologii i chemii realizujemy „z plusem” – dodatkową liczbą godzin 

pozwalającą na lepsze przygotowanie się   do egzaminu maturalnego oraz 

kontynuowanie nauki na studiach medycznych i przyrodniczych 

• Przedmiotem uzupełniającym w klasie biologiczno-chemicznej są podstawy 

psychologii 

• Uczniom klasy biologiczno-chemicznej oferujemy możliwość udziału                                     

w zajęciach dodatkowych z ratownictwa medycznego. 

• Organizujemy także  spotkania uczniów ze specjalistami  z różnych 

dziedzin medycyny. 

 

 

Klasa I C  społeczno-prawna 

 
Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z prawem, kryminalistyką, 

politologią, administracją rządową, dyplomacją, zarządzaniem                                     

w jednostkach samorządu terytorialnego, dziennikarstwem, aktorstwem, 

filmem i teatrem, reklamą, turystyką, public relations, hotelarstwem, 

kulturoznawstwem … 

 

• W klasie społeczno-prawnej uczniowie realizują  rozszerzony program nauczania 

z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotu wybranego przez 

ucznia spośród historii, fizyki, geografii  i matematyki.  

• Przedmiotem uzupełniającym w klasie społeczno-prawnej są elementy prawa 

cywilnego, a przedmiotem dodatkowym – retoryka 

 



 

• Planujemy także organizację cyklu spotkań z ludźmi mediów, prawnikami oraz 

udział uczniów w zajęciach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Opolskiego 

 

 

Klasa I D  medyczno-farmaceutyczna   

              (dwujęzyczna) 
 

Dla osób zainteresowanych studiowaniem medycyny, biotechnologii, 

stomatologii, farmacji, dietetyki, kosmetologii, ratownictwa medycznego, 

fizjoterapii, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, położnictwa, 

pielęgniarstwa, weterynarii, chemii medycznej wychowania fizycznego, 

biochemii, zdrowia publicznego ... 

 

• W klasie medyczno-farmaceutycznej uczniowie realizują rozszerzony 

program nauczania z biologii, chemii oraz  przedmiotu wybranego przez 

ucznia spośród matematyki, fizyki i geografii i historii.  

• Biologię i chemię realizujemy „z plusem” – dodatkową liczbą godzin 

pozwalającą na lepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego oraz 

kontynuowanie nauki na studiach medycznych i przyrodniczych.   

• Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są chemia i informatyka. 

• W ramach dwujęzyczności uczniowie realizują język wiodący angielski                                  

w zwiększonym wymiarze godzin (6 h tygodniowo) 

• Uczniom klasy dwujęzycznej z językiem angielskim  oferujemy możliwość 

zdobycia certyfikatu językowego Cambridge First (dawniej FCE). 

• Uczniom klasy medyczno-farmaceutycznej oferujemy możliwość udziału                      

w zajęciach dodatkowych z ratownictwa  

• Organizujemy także  spotkania uczniów ze specjalistami  z różnych dziedzin 

medycyny. 

 

Klasa I E dwujęzyczna z językiem niemieckim 

 

Dla osób zainteresowanych studiowaniem kierunków przyrodniczych, 

ekologii, inżynierii środowiska, geografii, geologii, historii na uczelniach                         

w   krajach niemieckojęzycznych.  

 



• W klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim uczniowie realizują                        

rozszerzony program nauczania z geografii i historii oraz  przedmiotu 

wybranego przez ucznia spośród matematyki, fizyki  

• Historię oraz geografię realizujemy „z plusem” – dodatkową liczbą godzin 

pozwalającą na lepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego oraz 

kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych.   

• Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są chemia, plastyka i matematyka. 

• W ramach dwujęzyczności uczniowie realizują język wiodący niemiecki                                  

w zwiększonym wymiarze godzin ( 6 h tygodniowo) 

• Uczniom klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim  oferujemy możliwość 

zdobycia certyfikatu językowego DSD II. 

 

Co zyskują uczniowie wybierający nauczanie 

dwujęzyczne ? 

•    mają szansę bezpłatnego uzyskania certyfikatów językowych, dzięki  

         którym zyskują więcej możliwości i większe szanse na rynku pracy 

•    łatwiej im podejmować studia za granicą, korzystać z programów  

         stypendialnych na zagranicznych uczelniach, uczestniczyć w programach                    

        wymian studenckich 

•    mogą podejmować pracę  w wybranych przez siebie firmach 

        i krajach swobodnie prezentując swoją wiedzę i umiejętności, 

III. Informacje o organizacji nauczania 
 

A. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

       Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

 System nauczania składa się z trzech elementów:  

• przedmioty realizowane w zakresie podstawowym 

• przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym  

• przedmioty uzupełniające i dodatkowe 

 

 

 



Każdy uczeń  współtworzy swój profil kształcenia, wybierając: 

• język obcy wiodący (z wyjątkiem klas dwujęzycznych)  

• drugi język obcy  

• trzeci przedmiot realizowany  w zakresie rozszerzonym  

 

 

Wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym związany                        

jest z profilem klasy. 

 

B. NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO  

 

• uczniowie wybierają język wiodący spośród angielskiego i niemieckiego 

oraz język drugi spośród czterech proponowanych przez szkołę:  

angielskiego, niemieckiego,  francuskiego i hiszpańskiego 

• język obcy wiodący w zakresie podstawowym realizowany jest                                

w zwiększonej liczbie godzin, by ułatwić uczniom przygotowanie się do 

egzaminu maturalnego 

• nauczanie języków obcych odbywa się w grupach tworzonych wg stopnia 

zaawansowania  

• grupy językowe tworzone są przy co najmniej 14 uczniach chętnych do ich 

nauki, 

• uczniowie przyjęci do szkoły przystępują do testów kompetencji 

językowych, których wynik decyduje o zakwalifikowaniu do grupy                      

na określonym poziomie umiejętności 
   

C. PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE 

 

• algorytmika – w klasie o profilu politechnicznym 

• podstawy infobrokeringu – w klasie o profilu politechnicznym 

• podstawy psychologii – w klasie o profilu biologiczno-chemicznym 

• elementy prawa cywilnego – w klasie o profilu społeczno-prawnym 

• retoryka – w klasie o profilu społeczno-prawnym 

 

 

 

 

                                            


