
 

 INFORMATOR 2018/2019 

Liceum Ogólnokształcące im. KEN jest szkołą o niemal stuletniej tradycji, 

doskonale przygotowującą młodych ludzi do wejścia w świat dorosłości. Nasze 

liceum było i jest placówką zwłaszcza dla tych uczniów, którzy potrafią wytrwale 

dążyć do realizacji postawionych sobie celów. Skuteczność naszych działań 

potwierdzają dotychczasowe osiągnięcia naszych wychowanków: tytuły finalistów 

i laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, wysokie wyniki egzaminu 

maturalnego i rekrutacja na prestiżowe wyższe uczelnie. 

Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 uwzględnia: 

 oczekiwania absolwentów gimnazjów, 

 najczęściej wybierane kierunki studiów przez naszych absolwentów, 

 doświadczenia z poprzednich rekrutacji, 

 prognozy dotyczące zmian w systemie kształcenia akademickiego i tendencji 

zachodzących na rynku pracy. 

Dlatego tegorocznym absolwentom gimnazjów proponujemy następujące profile 

kształcenia: 

 

 



► klasa „politechniczna” (matematyczno-fizyczna) 

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, jęz. obcy. 

To kierunek zwłaszcza dla uczniów zamierzających studiować kierunki 

politechniczne i wojskowe, fizykę, matematykę, biofizykę, ekonofizykę, 

astronomię czy też astrofizykę. Dla uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia 

realizowane we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką 

Warszawską, a ponadto przygotowujące do egzaminów maturalnych na poziomie 

rozszerzonym oraz do konkursów i olimpiad z fizyki, astronomii, matematyki i 

języków obcych. 

► klasa „ekonomiczna” (matematyczno-geograficzna) 

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, jęz. obcy. 

To dobry wybór dla uczniów zainteresowanych kierunkami ekonomicznymi lub 

takimi dziedzinami, jak matematyka, geografia, geofizyka, geologia, nauka o ziemi 

(zasoby surowcowe), inżynieria geologiczna, oceanografia, klimatologia, 

gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia oraz wybrane kierunki 

politechniczne. Dla uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia realizowane we 

współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum 

Geologicznym w Warszawie, a także przygotowujące do egzaminów maturalnych 

na poziomie rozszerzonym oraz do konkursów i olimpiad z geografii, matematyki i 

języków obcych. 



► klasa „informatyczna” (matematyczno-geograficzno-informatyczna)  

(przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, informatyka). 

To propozycja dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności z nauk 

ścisłych połączona z praktycznymi zajęciami z dziedziny IT. Jest ona 

przeznaczona dla osób zamierzających studiować matematykę, geografię, 

geologię, gospodarkę przestrzenną, geodezję i kartografię, geoinformatykę, 

informatykę, zarządzanie środowiskiem, kierunki ekonomiczne, wybrane kierunki 

politechniczne, kierunki wojskowe. Dla uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia 

realizowane we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Muzeum Geologicznym w Warszawie, a także przygotowujące do egzaminów 

maturalnych na poziomie rozszerzonym oraz do konkursów i olimpiad z geografii, 

informatyki i matematyki. 

► klasa „prawna” (prawno-humanistyczna)  

przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, języki obce. 

To propozycja dla osób zainteresowanych rozwijaniem zdolności 

humanistycznych, zwłaszcza uczniów zamierzających studiować prawo, stosunki 

międzynarodowe, kryminologię, socjologię, europeistykę, historię, historię sztuki, 

archeologię, etnologię, muzealnictwo, archiwistykę i zarządzanie dokumentacją, 

analitykę społeczną, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, 

doradztwo polityczne i publiczne, politologię, dziennikarstwo, medioznawstwo, 



dyplomację, pedagogikę, filologie obce. Oprócz realizacji rozszerzonego programu 

historii, wiedzy o społeczeństwie i języków obcych, uczniowie będą uczestniczyć 

w zajęciach z dodatkowego przedmiotu – elementów prawa i historii prawa 

prowadzonych we współpracy z adwokatami i radcami prawnymi. Dla uczniów tej 

klasy przewidziane są zajęcia realizowane we współpracy z Uniwersytetem 

Warszawskim, Instytutem Pamięci Narodowej, a także przygotowujące do 

egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym oraz do konkursów i olimpiad 

z historii, wiedzy o prawie, wiedzy o świecie współczesnym, języków obcych. 

► klasa „medyczna” (biologiczno-chemiczna) 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia. 

► klasa „biotechnologiczna” (biologiczno-chemiczno-matematyczna) 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka. 

To klasyczna propozycja dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy z 

przedmiotów przyrodniczych, przede wszystkim medycyny, analityki medycznej, 

biomedycyny, stomatologii, biologii, biotechnologii, farmacji, psychologii, 

fizjoterapii, inżynierii biomedycznej, kosmetologii, pielęgniarstwa, neurobiologii, 

ochrony środowiska, chemii, agrochemii, analityki chemicznej, biochemii, chemii 

kosmetycznej, chemii i technologii żywności, leśnictwa, weterynarii. Oprócz 

rozszerzonego programu biologii i chemii uczniowie klasy „medycznej” będą 

realizować zagadnienia z zakresu biologii medycznej. Dla uczniów tej klasy 



przewidziane są zajęcia realizowane we współpracy ze Szkołą Główną 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziałem Biologii Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Oceanarium w Gdyni. Prowadzone będą 

ponadto zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych na poziomie 

rozszerzonym oraz do konkursów i olimpiad przedmiotowych. 

► klasa „kulturoznawcza” (humanistyczno-geograficzna)  

przedmioty rozszerzone:  

wariant I – język polski, historia, geografia 

wariant II – język obcy, historia, geografia. 

To propozycja dla uczniów zamierzających łączyć kierunki humanistyczne z 

poznawaniem świata w jego różnych aspektach. Będzie dobrym wyborem dla osób 

chcących studiować historię, dziennikarstwo, filologię polską, filologie obce, 

geografię, administrację, prawo, dyplomację, historię sztuki, regionalistykę, 

archiwistykę, edytorstwo, muzealnictwo, kierunki pedagogiczne i społeczne. Dla 

uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia realizowane we współpracy z 

Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a 

także przygotowujące do egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym oraz 

do konkursów i olimpiad z historii, literatury i języka polskiego, języków obcych. 


