
Projekt oferty CLXIII LO w Warszawie na rok 2023/24 

 

Klasa 
 

A B C D E 

Profil Humanisty
-czny 

Ekonomiczno
- techniczny 

Biologiczno-
chemiczny 
z matematyką 

Biologiczno-
chemiczny 
z j. angielskim 

Lingwistyczno
-społeczny 

Przedmioty 
rozszerzone  

J. polski* 

Historia 

J. angielski 

Matematyka* 

Geografia 

Fizyka 

 

Matematyka* 

Biologia 

Chemia 
 

Biologia 

Chemia 

J. angielski 

J. angielski 

Geografia 

Wos 

 

Przedmioty 
punktowane 
w rekrutacji  

J. polski 

Matematyka 

Historia 

J. angielski 

J. polski 

Matematyka 

Dwa wybrane 
spośród: 

Geografia, 

Fizyka, 

J. angielski 

J. polski 

Matematyka 

Biologia 

Chemia 

 

 

J. polski 

Matematyka 

Dwa wybrane 
spośród 

Biologia 

Chemia 

J. angielski 

 

J. polski 

Matematyka 

Dwa wybrane 
spośród: 

J. angielski 

Geografia, 

Wos 

 

 

Pierwszy 
język obcy 

J.angielski 

Drugi język 
obcy 

J.hiszpański (od podstaw i na poziomie zaawansowanym) 

J.niemiecki (od podstaw i na poziomie zaawansowanym) 

 

Dodatkowe 
zajęcia 

Edukacja medialna, robotyka, sks, zaj. z kreatywności, projekty kulturalne 
(czytelnicze, filmowe, plastyczne, teatralne), projekty naukowe, społeczne 
(samorządowe, wolontariackie) 

Informacje 
dodatkowe 

Uczniowie: 

• w klasie pierwszej rozszerzają wszystkie przedmioty zgodnie z profilem 
swojej klasy, 

• od klasy drugiej mogą wnioskować o rezygnację z rozszerzania jednego 



z przedmiotów, jeśli nie planują go zdawać na maturze w rozszerzeniu. 
Ta możliwość nie dotyczy rozszerzeń oznaczonych*  

•  kl. b i c mogą pod koniec pierwszej klasy wnioskować o możliwość 
uczestnictwa w międzyoddziałowych zaj. w rozszerzeniu z j. angielskiego 
w celu zdawania tego przedmiotu na maturze. Wnioski realizujemy zgodnie 
z możliwościami organizacyjnymi. 

 

 
 

KLASA 1 A 
 

Klasa humanistyczna  
z rozszerzeniem w zakresie j. polskiego, historii i j .angielskiego  
dla uczniów o zainteresowaniach humanistyczno-językowych. 

 
• Przedmioty punktowane w rekrutacji : j. polski, matematyka, historia, j. angielski 
• W ramach rozszerzeń uczeń wybiera 2-3 przedmioty spośród przedmiotów rozszerzanych 

w klasie 
• Obowiązkowy  przedmiot rozszerzenia: j. polski  

 
Założenia: 

• przygotowanie uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, 
dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, filologie, lingwistyka, 
kulturoznawstwo, historia, socjologia 

• przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach 
uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych 

• przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach artystycznych 
• przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 

 
 
 

KLASA 1 B 
Klasa ekonomiczno-techniczna 

z rozszerzeniem w zakresie matematyki, geografii i fizyki 
dla uczniów o zainteresowaniach ekonomiczno-technicznych. 

 



• Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka oraz do wyboru spośród: 
geografia,  fizyka, j. angielski (wybieramy dwa przedmioty z najwyższym wynikiem) 

• W ramach rozszerzeń uczeń wybiera 2-3 przedmioty spośród przedmiotów rozszerzanych 
w klasie 

• Obowiązkowy  przedmiot rozszerzenia: matematyka  
• Uczniowie tego oddziału mogą pod koniec pierwszej klasy wnioskować o możliwość 

uczestnictwa w międzyoddziałowych zaj. w rozszerzeniu z j. angielskiego w celu zdawania 
tego przedmiotu na maturze. Wnioski realizujemy zgodnie z możliwościami organizacyjnymi. 
 
Założenia: 

• przygotowanie do podjęcia studiów na uniwersyteckich wydziałach matematycznych, 
ekonomicznych, geograficznych, fizycznych itp.  

• przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych związanych z fizyką, 
logistyką, technologiami,  

• przygotowanie uczniów do podjęcia studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
Wojskowej Akademii Technicznej, itp 

• przygotowanie do podjęcia studiów na uczelniach pedagogicznych 
• przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 

 

 
 

KLASA 1 C 
Klasa biologiczno-chemiczna z matematyką  

z rozszerzeniem w zakresie matematyki, biologii, chemii  
dla uczniów o zainteresowaniach matematyką i przedmiotami 

przyrodniczymi. 
 

• przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia,  chemia,  
• W ramach rozszerzeń uczeń wybiera 2-3 przedmioty spośród przedmiotów 

rozszerzanych w klasie 
• Obowiązkowy  przedmiot rozszerzenia: matematyka  
• Uczniowie tego oddziału mogą pod koniec pierwszej klasy wnioskować o możliwość 

uczestnictwa w międzyoddziałowych zaj. w rozszerzeniu z j. angielskiego w celu 
zdawania tego przedmiotu na maturze. Wnioski realizujemy zgodnie z możliwościami 
organizacyjnymi. 

Założenia: 
• przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na uniwersytetach medycznych, 

uniwersyteckich i politechnicznych wydziałach przyrodniczych, biotechnologii, 
technologii chemicznej  i ochrony środowiska  

• przygotowanie uczniów do podjęcia studiów Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, Wojskowej Akademii Technicznej  

 



• przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach 
uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych 

• przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 
 

KLASA 1 D 
Klasa biologiczno-chemiczna  

z rozszerzeniem w zakresie biologii, chemii i j.angielskiego 
dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych. 

 
• przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka oraz do wyboru 

biologia,  chemia, j. angielski (wybieramy dwa przedmioty z najwyższym wynikiem) 
• W ramach rozszerzeń uczeń wybiera 2-3 przedmioty (zakresie biologii, chemii i 

j.angielskiego) 
 

• Założenia: 
• przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na uniwersytetach medycznych, 

uniwersyteckich i politechnicznych wydziałach przyrodniczych, biotechnologii, 
technologii chemicznej, ochrony środowiska, logistyki   

• przygotowanie uczniów do podjęcia studiów w  Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, Wojskowej Akademii Technicznej itp 

• przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach 
uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych 

• przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 

 
 
 

KLASA 1 E 
 

Klasa  
z rozszerzeniem w zakresie j .angielskiego, geografii i wos-u 

dla uczniów o zainteresowaniach lingwistyczno-polityczno- społecznych. 
 

• przedmioty punktowane w rekrutacji : j. polski, matematyka oraz do wyboru j. angielski, 
geografia i wos  (wybieramy dwa przedmioty z najwyższym wynikiem) 

• W ramach rozszerzeń uczeń wybiera 2-3 przedmioty (w zakresie j. angielskiego, geografii 
i wos-u) 
Obowiązkowy  przedmiot rozszerzenia: j.angielski 



 
Założenia: 

• przygotowanie uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach: lingwistyka, 
filologie, prawo, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, 
geografia, psychologia, kulturoznawstwo,  socjologia; 

• przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach 
uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych 

• przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 
 

Nauka języków obcych 

• jęz. angielski w podstawie obowiązkowo (przydział do grup następuje po teście 
diagnostycznym) 

• drugi język w podstawie do wyboru: 
o niemiecki (początkujący, kontynuacja) 
o hiszpański (początkujący, kontynuacja) 
• Nauka języka wiodącego (j. angielski) i drugiego języka obcego będzie odbywała się w 

grupach utworzonych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania.  
• jęz. angielski w rozszerzeniu realizowany jest w klasach a,d, e (w e obowiązkowo), uczniowie  

kl. b i c mogą pod koniec pierwszej klasy wnioskować o możliwość uczestnictwa 
w międzyoddziałowych zaj. w rozszerzeniu z j. angielskiego w celu zdawania tego przedmiotu 
na maturze. Wnioski realizujemy zgodnie z możliwościami organizacyjnymi szkoły. 

W ofercie szkoły znajdują się również 

• zajęcia w ramach ścieżki multimedialnej 
• redagowanie kwartalnika „Licealnik” 
• realizacja podcastów 
• uczestnictwo w debatach 
• koło biblioteczne 
• SKS 
• przedmiotowe koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami młodzieży (w tym 

roku: plastyczne, z robotyki, chemiczne oraz maturalne w zakresie biologii, chemii, 
j. hiszpańskiego i j. niemieckiego) 

• szkolne projekty, konkursy, przeglądy, wystawy, spotkania inicjowane przez 
Samorząd Uczniowski i/albo realizowane w ramach Licealnego Budżetu 
Partycypacyjnego 

• uczestnictwo w pozaszkolnych projektach,  konkursach rekomendowanych przez 
szkołę (m.in. organizowanych przez szkoły wyższe, fundacje realizujące zadania 
edukacyjne, kulturowe i społeczne) 

• bieżące działania Klubu Wolontariusza, Samorządu Uczniowskiego 
• projekt „Szkoła varsavianistyczna” zakładający współpracę ze stołecznymi 

instytucjami kultury i nauki  



• zajęcia ekonomiczne, prawne, psychologiczne podczas lekcji wychowawczych i dla 
chętnych w czasie wolnym  

• doradztwo zawodowe 
• opieka pedagogiczno-psychologiczna 
• wycieczki dydaktyczne (w realu lub online) zgodne z realizacją treści programowych. 

Do tej pory w ofercie CLXIII LO znalazły się przedsięwzięcia zrealizowane z wykorzystaniem 
funduszy:  

• Europejskiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja,  
• MEN 
• Warszawskiego Biura Kultury,  
• Warszawskiego Biura Edukacji, 
• Dzielnicowego Programu Edukacji  Kulturalnej,  
• Rady Rodziców. 


