
KWESTIONARIUSZ UCZNIA LICEUM na rok szkolny 2017/2018 
 

(Prosimy o precyzyjne dane. Na podstawie kwestionariusza uzupełniana jest dokumentacja przebiegu nauczania i egzaminu maturalnego) 
 

I. Dane o uczniu 
 

Nazwisko.......................................... Imię pierwsze  ............................................ Imię drugie................................................ 

Data urodzenia.......................... Miejsce urodzenia:    ........................................................         ................................................... 
                                                                                                                          (miejscowość)                                                         (województwo urodzenia) 
 

Miejsce stałego zameldowania: ..........................   .........................  …..…..     .…….  …………….…  ……….... 

                            (miejscowość)                          (ulica)                  (nr domu)            (kod)                (poczta)                       (gmina) 
               

 

Miejsce zamieszkania :               ..........................    .........................   ………    ……..  ……………….. 

                            (miejscowość)                           (ulica)                  (nr domu)            (kod)                 (poczta) 
 

...........................  .........................    ...........................                 .............................. 
      (województwo)                       (powiat)                               (gmina)                                                        (nr telefonu)                    

 
 

II. Dane o rodzicach ucznia.  
 

Matka:...............................................    ...........................................    ................................................................. 
                (imię i nazwisko)                                                    (wykształcenie)                                 (wykonywany zawód) 

............................................................................           .........................................................  ………………………………… 
  (zakład pracy)                                             (nr telefonu komórkowego)                       (adres e-mail)             

 

Ojciec:...............................................    ...........................................    ................................................................. 
                   (imię i nazwisko)                                                  (wykształcenie)                          (wykonywany zawód) 

..........................................................................             ............................................................ …………………………………. 
   (zakład pracy)                                                (nr telefonu komórkowego)              (adres e-mail)                   

Czy rodzice żyją? matka ......... ojciec ......... Czy rodzice przebywają w kraju? matka  ...........   ojciec …........  

Uczeń mieszka z rodzicami / opiekunami prawnymi* 

Rodzeństwo (podać imię i wiek) ......................................................................................................................... 
 

III.  Wybieram klasę z następującymi przedmiotami rozszerzonymi** (uczeń może rozszerzać 2-4  przedmioty) 

Klasa A - język polski, historia  

dodatkowe przedmioty rozszerzone: WOS, geografia lub matematyka 

 

Klasa B - biologia, chemia, matematyka               Klasa D - Gr. 1: matematyka, fizyka 

Klasa C - biologia, chemia                                                                               Gr. 2: matematyka, geografia - dodatkowy  

dodatkowy (nieobowiązkowy)                                       (nieobowiązkowy) przedmiot rozszerzony:  informatyka  

przedmiot rozszerzony: fizyka lub matematyka     Gr. 3: geografia, dwa języki obce  

           (j. ang. oraz j. niem. lub j. franc. lub j wł.) 

Klasa E - matematyka, fizyka (w tej klasie będzie podział na matematyce na: grupę olimpijską i grupę tradycyjną) 

dodatkowy przedmiot rozszerzony: chemia, geografia, informatyka (do wyboru obowiązkowo jeden przedmiot) 
 

IV.  Języki obce 

Języki obce, których uczyłaś/łeś się w szkole - ile lat?   Język ........................... - ...... lat ,        Język .......................... - ...... lat 

Wszyscy uczniowie będą uczyć się języka angielskiego w wymiarze poszerzonym (4 godziny tygodniowo). Natomiast realizację  

poziomu rozszerzonego zapewniamy w grupach A1-A6. Kwalifikacja do grup na podstawie testów językowych. 
 

Jako drugi język wybieram (podkreśl wybrany język):  

       j. niemiecki  / j. francuski  /  j. włoski (wyłącznie kontynuacja)  /  j. hiszpański  
 

Przystępuję do testu kwalifikacyjnego z j. angielskiego i …………..……..……...    (test z drugiego języka jest obowiązkowy dla tych, 
którzy uczyli się go w gimnazjum). 

V.  Twoje Gimnazjum…………………………………………………………............................................................................................................................. 

VI.  Parafia do której należysz ………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

 

 .................................................                                                  .......................................................                                            .................................................        

         (podpis Ucznia)                                                    ( podpis Matki )                                                                         (podpis Ojca) 
 

* - niepotrzebne skreślić                 ** -  podkreśl wybrane przedmioty 

Pesel:              


