Klasa I a - teatralna
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, (4+9+8h)
przedmioty z rozszerzoną siatką godzin: matematyka, (5+6+5h)
przedmioty rozszerzone do wyboru: biologia, geografia (1+4+4h), historia (2+4+4 h)
Klasa Ia to klasa dla humanistów. Ma profil teatralny, stąd objęta jest patronatem
Teatru Polskiego w Warszawie. Uczniowie wychodzą na spektakle, mają również
zajęcia prowadzone przez zawodowych aktorów. W ramach cotygodniowego planu
odbywają się warsztaty teatralne, na których uczymy się wyrażania emocji czy
interpretacji tekstów.
W czasie przygotowania autorskiego przedstawienia uczniowie mogą rozwijać nie
tylko pasje aktorskie, ale też reżyserskie lub plastyczne ( tworząc scenografię ).
Niech nie zrazi Was większa liczba lekcji matematyki: to dodatkowe godziny na
poziomie podstawowym, zeby humaniście łatwiej było zdać obowiązkową maturę
z tego przedmiotu.
Klasa I b - językowa
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie,
(1+4+2h), język angielski, (3+6+5h), język niemiecki/j. hiszpański (3+5+5h)
przedmioty rozszerzone do wyboru: biologia, geografia (1+4+4h), historia (2+4+4 h)
Klasa Ib to klasa dla językowców, osób, które chcą poznawać nowe języki, marzą
o
studiach
prawniczych,
historycznych, europeistyce czy stosunkach
międzynarodowych. Zajęcia dodatkowe z teorii i praktyki filmu pomogą uczniom
realizować swoje pasje, oraz dadzą podstawy wiedzy, które ułatwią studia na
wydziałach filmowych.
Uczniowie klasy językowej często biorą udział w wymianach językowych.
Organizujemy dla nich wycieczki do parlamentu czy ambasad różnych krajów.

Klasa I c - matematyczno - informatyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka (4+8+8h),
informatyka (2+4+2h)
Przedmioty rozszerzone do wyboru: fizyka, chemia, (1+5+4h) historia (2+5+4h)
Klasa dla przyszłych studentów Politechniki i kierunków ścisłych. Program nauczania
obejmuje przygotowanie do matury z informatyki na poziomie rozszerzonym: arkusz
kalkulacyjny, bazy danych, programowanie w języku C++, algorytmikę, budowę
komputera, grafikę i sieci komputerowe.
Uczniowie z rozszerzoną fizyką w klasie drugiej uczęszczają na zajęcia teoretyczne
i praktyczne na Wydziale Fizyki UW. gdzie pod okiem doktorantów, pracując na
sprzęcie uniwersyteckim, doskonalą swoją wiedzę.
Uczniowie z rozszerzoną chemią część zajęć odbywają w laboratoriach na Wydziale
Chemii UW oraz SGGW a także w Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.
Klasa I d - biologiczna
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia (1+5+5h), język
niemiecki (3+5+4)
przedmioty rozszerzone do wyboru: fizyka, chemia, (1+5+4h) historia (2+5+4h)
Klasa dla uczniów przygotowujących się na studia medyczne, weterynaryjne,
farmaceutyczne i przyszłych ratowników medycznych. Klasa ubiega się o patronat
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uczniowie tego kierunku odbywają
zajęcia laboratoryjne w Biocentrum Edukacji Narodowej, czy w Instytucie Radiologii
Szpitala Klinicznego WUM.
Uczniowie z rozszerzoną fizyką w klasie drugiej uczęszczają na zajęcia teoretyczne
i praktyczne na Wydziale Fizyki UW. gdzie pod okiem doktorantów, pracując na
sprzęcie uniwersyteckim, doskonalą swoją wiedzę.
Uczniowie z rozszerzoną chemią część zajęć odbywają w laboratoriach na Wydziale
Chemii UW oraz SGGW a także w Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.

Klasa Ie - dwujęzyczna
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język niemiecki (6+6+6h),
geografia (1+5+4h), wiedza o społeczeństwie (1+4+2h).
Dwujęzyczność oznacza, że nauczanie części przedmiotów jest prowadzone
w dwóch językach: polskim i niemieckim. Przedmiotami nauczanymi w tej klasie
dwujęzycznie są: matematyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie
oraz landeskunde(wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego).
Ideą klasy dwujęzycznej jest rozszerzenie kompetencji językowych uczniów, tak, aby
mogli podejmować studia na uniwersytetach w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii.
Dokumentem ułatwiającym osiągnięcie tego celu jest certyfikat DSDII (Deutsches
Sprachdiplom II-poziom C1/B2), który umożliwia studiowanie w wyżej
wymienionych krajach bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów
językowych.
Głównym celem klasy dwujęzycznej jest przygotowanie uczniów do zdawania
egzaminu DSD II. Realizacji tego zadania służą m.in. zajęcia z native speakerem
z Niemiec (w klasie drugiej i trzeciej).
Egzamin DSD II jest przeprowadzany w klasie maturalnej. Uczniowie mogą go
zdawać 
bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat.
Co jeszcze oferuje klasa dwujęzyczna?
1. W szkole od kilkunastu lat odbywają się wyjazdy językowe oraz wymiany z
niemieckimi i austriackimi szkołami. Tradycją naszego liceum stał się projekt
realizowany w Weimarze, w którym oprócz klasy dwujęzycznej uczestniczy
szkoła partnerska z Münster. W latach poprzednich, nasi uczniowie realizowali
także projekt z Irena Sendler Schule w Hamburgu oraz szkołą waldorfską w
Wiedniu.
2. Co roku, organizowany jest wyjazd do Karyntii (Austria), który służy
doskonaleniu kompetencji językowych oraz popularyzacji austriackiej kultury i
historii wśród uczniów.
3. Celem klasy dwujęzycznej jest nauczenie języka niemieckiego na takim
poziomie, aby absolwent tego profilu w przyszłości skutecznie radził sobie na
europejskim rynku pracy. W związku z tym, nasze liceum chętnie zaprasza
przedstawicieli znanych niemieckich i austriackich przedsiębiorstw, takich jak:
Peek&Cloppenburg, LKW Walter ,czy Bosch. W trakcie spotkań, uczniowie są
zapoznawani z możliwościami pracy w powyższych firmach oraz procedurami
aplikowania do nich np. na praktyki i staże.
4. W podobnym celu, do naszej szkoły zaproszono przedstawicieli Uniwersytetu
„Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, którzy przybliżyli uczniom warunki
rekrutacji na studia na wspomnianą uczelnię. W bieżącym roku uczniowie
spotkali się również z przedstawicielem Technische Universität Chemnitz.

5. Dużym osiągnięciem naszego liceum jest nawiązanie współpracy z Instytutem
Germanistyki UW ,który zaprosił nas do projektu „Linqua Bona”. W ramach tej
inicjatywy uczniowie będą mogli brać udział w warsztatach językowych oraz
wykładach merytorycznych prowadzonych przez pracowników Instytutu.
Inne wydarzenie realizowane w szkole: wieczór z niemieckim, konkurs poezji
niemieckiej, udział w nagraniu niemieckiej wersji teleturnieju „The Wall”, udział
w Dniu Otwartym Ambasady RFN.

Klasa I f - ekonomiczno - turystyczna
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka (4+8+7h),
geografia (1+5+4h), język niemiecki lub język hiszpański (3+5+5h)
Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości
poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i
zawodowym. W ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii
turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów europejskich. Uczniowie
przynajmniej raz w roku wyjeżdżają na zajęcia terenowe.

