
 

 

 

Oferta edukacyjna 2016/2017 
 

MATEMATYCZNA – pod patronatem Politechniki Lubelskiej na podstawie umowy o współpracy 

naukowej 

Przedmioty rozszerzone 
Matematyka i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym 
spośród: historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, język polski, język obcy, wos, informatyka 

Języki obce 
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki, albo hiszpański oraz do wyboru drugi język obcy (spośród 
następujących: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski) 

Organizacja 
Program nauczania realizujący podstawę programową liceum z matematyki w zakresie rozszerzonym i dla chętnych 
uczniów elementy matematyki uniwersyteckiej prowadzone przez pracownika naukowego Politechniki Lubelskiej. 

Przyszłość 

Absolwent tej klasy dostanie się na wszelkie studia o profilu technicznym, budowlanym, architektonicznym, wydziały 

matematyczne, fizyczne, ekonomiczne… 

Ponadto proponujemy:  

 Udział w zajęciach na Politechnice Lubelskiej (raz w miesiącu) oraz na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
UMCS 
 Lekcje w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku, w Centrum Kopernika, w Muzeum Ziemi w Warszawie, w Muzeum 
Przyrodniczym w Kazimierzu 
 Zajęcia w kołach matematycznych, fizycznych, geograficznych, kursy z oprogramowania AutoCad i rysunku odręcznego 
 Naukę poprzez udział w tworzeniu galerii naukowych takich jak Galeria Matematyków i Fizyków, Galeria Odkrywców, 
Ciekawostki ze świata fizyki, matematyki 

 

HUMANISTYCZNA Z EDUKACJĄ MEDIALNĄ/HUMANISTYKA CYFROWA – pod patronatem 

Wydziału Humanistycznego UMCS na podstawie umowy o współpracy naukowej 

Przedmioty rozszerzone 
Język polski i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym 
Spośród: historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, matematyka, język obcy, wos, informatyka 

Możliwe do wybrania przedmioty dodatkowe 
Propedeutyka filozofii, elektroniczne przetwarzanie informacji 

Języki obce 
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki, albo hiszpański oraz do wyboru drugi język obcy (spośród 
następujących: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski) 

Przyszłość 

Absolwent tej klasy zdobędzie wiedzę klasyczną oraz umiejętności zastosowania TI w humanistyce, dostanie się na 
wszelkie studia o profilu humanistycznym, wydziały prawa, filologii, kulturoznawstwa, pedagogiki, psychologii, 
filozofii, socjologii i dziennikarstwa… 

Ponadto proponujemy: 

Naukę filozofii i elektronicznego przetwarzania danych 



 

 

Redagowanie gazety szkolnej i praca w kole dziennikarskim 
Warsztaty w TVP, TVN, Polskim Radio, Polsat, PAP, Agencji Reuters z zakresu medioznawstwa, emisji głosu, warsztatu 
pracy dziennikarza telewizyjnego, prasowego i radiowego, dziennikarstwa agencyjnego, wizyty w znanych studiach 
telewizyjnych takich jak Świat się kręci, Jaka to melodia, Pytanie na śniadanie, pomieszczeniach reżyserskich 
Zajęcia na patronackich Wydziałach Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz w Instytucie Historii UMCS 
Zajęcia z teatrologii we współpracy z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie 
Zajęcia w kole politologiczno-historycznym i filozoficznym 
Praktyczną naukę organizacji imprez kulturalnych, pracę przy organizacji takich imprez jak np. Dzień Kultury i Mediów, 
Dzień Języków Obcych, Światowy Dzień Książki, Międzynarodowy Dzień Poezji i wiele innych 
 

JĘZYKOWO-MENEDŻERSKA – pod patronatem Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS na 

podstawie umowy o współpracy naukowej 

Przedmioty rozszerzone 
Język angielski i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym 
historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, matematyka, język polski, język obcy, wos, informatyka 

Języki obce 
Język wiodący angielski oraz do wyboru drugi język obcy (spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski, 
hiszpański, francuski) 

Przyszłość 
Absolwent tej klasy dostanie się na wszelkie studia o profilu lingwistycznym, filologie obce, wydziały ekonomiczne… 

Ponadto proponujemy:  

 Zajęcia w British Council, na patronackich wydziałach Filologii Słowiańskiej UMCS, w Instytucie Filologii Germańskiej 
(KUL), w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UMCS 
 Udział w projektach językowych we współpracy z takimi organizacjami jak AIESEC czy Lattitude Global Volunteering, w 
planach Erazmus+  
 Zajęcia w kołach językowych języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego, a także w kole 
teatralnym w języku angielskim 

 

BIOLOGICZNA – pod patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na podstawie umowy o 

współpracy naukowej 
Przedmioty rozszerzone 

Biologia i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym 
Spośród: historia, fizyka, chemia, geografia, matematyka, język polski, język obcy, wos, informatyka 

Języki obce 
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki, albo hiszpański oraz do wyboru drugi język obcy (spośród 
następujących: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski) 

Przyszłość 
Absolwent tej klasy dostanie się na uniwersytety medyczne, przyrodnicze i akademie wychowania fizycznego… 

Ponadto proponujemy:  

Zajęcia z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego 
Uczestnictwo w działaniach naukowych w ramach projektu ekologicznego dofinansowanego przez WFOŚiGW w tym 
bezpłatne wycieczki i ekologiczne akcje streetartowe 
Tworzenie galerii naukowych dotyczących wody, parków narodowych i zagadnień medycznych 
Zajęcia w kołach biologicznym, chemicznym, wizyty w Collegium Anatomicum UMCS, w laboratoriach chemicznych 
lubelskich uczelni, pracę w oparciu o najnowsze pomoce naukowe 

 



 

 

SPORTOWA (siatkarska, sekcje chłopców i dziewcząt) – we współpracy z klubem sportowym 

AVIA Świdnik 
Przedmioty rozszerzone 

Trzy wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym 
Spośród: historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, matematyka, język polski, język obcy, wos, informatyka 

Języki obce 
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki, albo hiszpański oraz do wyboru drugi język obcy (spośród 
następujących: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski) 

Przyszłość 
Absolwent tej klasy dostanie się na akademie wychowania fizycznego, uniwersytety medyczne i przyrodnicze … 

Ponadto proponujemy:  

 Dodatkowe godziny lekcji wychowania fizycznego, profesjonalne treningi siatkówki pod okiem trenera AVIA Świdnik 

 Obozy sportowe, treningi na ściance wspinaczkowej, a także zajęcia z crossfitu, gimnastyki akrobatycznej, slacklinu 
 Warsztaty z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego 
 Zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego 
 Zajęcia w kołach biologicznym, chemicznym, wizyty w Collegium Anatomicum UMCS, w laboratoriach chemicznych 
lubelskich uczelni, praca w oparciu o najnowsze pomoce naukowe 

 

PERSONELU POKŁADOWEGO (STEWARDÓW I STEWARDES) – we współpracy z Portem 

Lotniczym w Świdniku na podstawie listu intencyjnego 
Przedmioty rozszerzone 

Geografia i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym 
Spośród: historia, biologia, fizyka, chemia, matematyka, język polski, język obcy, wos, informatyka 

Języki obce 
Język wiodący angielski oraz do wyboru dwa języki (spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, 
francuski). Języki obce rozszerzone o słownictwo związane z pracą personelu pokładowego. 

Możliwe do wybrania przedmioty dodatkowe 
Klasa personelu pokładowego (stewardów i stewardes) to klasa dla osób wiążących swoją przyszłość nie tylko z 
podjęciem studiów wyższych, ale także z pracą w charakterze pracowników personelu pokładowego w transporcie 
powietrznym, lądowym i morskim. Ze względu na specyfikę profilu nauczania w klasie będą realizowane 
interdyscyplinarne przedmioty tj. kompetencje osobiste personelu pokładowego, bezpieczeństwo w usługach 
transportowych, różnice międzykulturowe 

Przyszłość 
Celem kształcenia będzie przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do świadomego udziału w rekrutacji na 
stanowiska pracownika personelu pokładowego. Dzięki możliwości wyboru dodatkowych przedmiotów realizowanych 
w zakresie rozszerzonym absolwent tej klasy będzie miał możliwość podjęcia studiów zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami. 

Ponadto proponujemy:  

 Na zajęciach dodatkowych poznasz zasady pierwszej pomocy ratownictwa wodnego (zajęcia na basenie), zarządzania 
zespołem, a także zajęcia dotyczące etykiety i autoprezentacji 
 Część zajęć będzie się odbywała w Porcie Lotniczym Świdnik 
 W ramach programu Erazmus+ będziesz miał możliwość doskonalenia swoich umiejętności w ośrodkach zagranicznych 
 Poznasz trzy języki obce 
 Jeżeli marzysz o podróżach, chcesz poznawać ciekawych ludzi, robić zakupy w odległych zakątkach świata i do tego 
świetnie zarabiać – jest to klasa dla Ciebie 
 Jeżeli nie zechcesz pracować jako steward lub stewardesa, możesz pójść na studia zdobywając wcześniej dodatkowe 
umiejętności 
 

 



 

 

Twój pobyt w liceum to nie tylko przygotowanie do egzaminu maturalnego, to start na studia, w dorosłe życie, w którym 
musisz wykazać się wiedzą, kreatywnością, mobilnością i przedsiębiorczością. Dlatego proponujemy Ci sprawdzone od 
lat w I Liceum warsztaty, laboratoria, wykłady, lekcje muzealne, i wiele ciekawych projektów i pracę w kołach 
zainteresowań: 
 
filozoficznym  dziennikarskim psychologicznym fotograficznym kultury japońskiej 
matematycznym oprogramowanie AutoCad fizycznym chemicznym biologicznym 
historyczno-politologicznym języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) 
sportowych (piłka ręczna, siatkowa, koszykowa, slackline, gimnastyka akrobatyczna, zajęcia na siłowni) 
 


