
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

Oferta edukacyjna na lata 2023/2024 – 2026/2027 

 

Planujemy utworzenie następujących klas: 

Klasa  Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone 
Języki obce 

realizowane międzyoddziałowo 
Liczba miejsc 

1A 

Hum  
Humanistyczna  

Język polski  

Historia, WOS dla chętnych 

Język angielski 

wszyscy uczniowie.  

 

Zwiększona liczba 

godzin pozwala na 

zdawanie egzaminu 

maturalnego na 

poziomie 

rozszerzonym 
 

 

(ponad 90% uczniów zdaje  

j. angielski na poziomie 

rozszerzonym) 

 

 

Drugi język obcy  
do wyboru spośród 

następujących języków: 

 

język hiszpański, 

język niemiecki, 

język francuski, 

język włoski 

 

 

 

 

 

30 

1B 

Biol  

Biologiczna  

z j. polskim 

Język polski 

Biologia 
30 

1C 

Biol-chem 
Biologiczno-chemiczna 

Biologia 

Chemia 
30 

1D 

Biol-chem-

mat 

Biologiczno-chemiczna  

z matematyką 

Biologia 

Chemia 

Matematyka  

30 

1E 

Mat-geo 

Matematyczno-

geograficzna 

Matematyka  

Geografia  
30 

1F 

Mat-ang 
Matematyczno-językowa 

Matematyka 

Język angielski 
30 

Mat-fiz 

Mat-inf 

 

Matematyczna 

Matematyka  
(gr. tradycyjna lub gr. olimpijska) 

Fizyka lub Informatyka 

36 

 
W każdej klasie jest możliwość realizowania dodatkowych przedmiotów w klasie 3: podstawy prawa i ekonomia. 

Uczniowie mają możliwość zdawania matury na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języka angielskiego i innych języków obcych.  

Dodatkowo dla chętnych jest możliwość nauki języka węgierskiego. 

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: z Uniwersytetem Jagiellońskim – wydział matematyki, z Uniwersytetem Rzeszowskim – wydział historii,  

z Politechniką Rzeszowską oraz jest szkołą partnerską British Council. 

  



Klasa 1A – humanistyczna 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Język polski  

2. Historia  

WOS dla chętnych 

Przedmioty punktowane w 

postępowaniu rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Historia 

Fakultet  (dla chętnych jeden 

przedmiot do  wyboru w klasie 3) 

▪ Ekonomia 

▪ Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć do 

wyboru: 

▪ Język francuski  

▪ Język hiszpański  

▪ Język niemiecki 

▪ Język włoski 

Język łaciński - dodatkowo  

 

Wymiar godzinowy przedmiotów 

rozszerzonych w czteroletnim cyklu 

kształcenia: 

 

Język polski – 26 godzin 

Historia – 16 godzin 

WOS – 10 godzin 

Język angielski – 16 godzin 

Drugi język obcy – 11 godzin 

 

Na j. angielskim zapewniamy poszerzony 

wymiar godzin dla wszystkich uczniów i 

większość grup zapewnia przygotowanie 

do matury na poziomie rozszerzonym.  

Dla chętnych uczniów organizujemy 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 

egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym z języków: j. niemiecki,  

j. włoski, j. francuski, j. hiszpański. 

Przydział uczniów do grup językowych 

odbywa się na podstawie testu 

kwalifikacyjnego.  

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

 

 

 

 

 

Klasa 1B – biologiczna z językiem polskim 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Biologia  

2. Język polski  

 

Przedmioty punktowane w 

postępowaniu rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Biologia  

Fakultet  (dla chętnych jeden 

przedmiot do wyboru w klasie 3) 

▪ Ekonomia 

▪ Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć 

do wyboru: 

▪ Język francuski  

▪ Język hiszpański  

▪ Język niemiecki 

▪ Język włoski 

Język łaciński - dodatkowo  

 

Wymiar godzinowy przedmiotów 

rozszerzonych w czteroletnim cyklu 

kształcenia: 

 

Język polski – 26 godzin 

Biologia  – 15 godzin 

Język angielski – 16 godzin 

Drugi język obcy – 11 godzin 

 

Na j. angielskim zapewniamy 

poszerzony wymiar godzin dla 

wszystkich uczniów i większość grup 

zapewnia przygotowanie do matury na 

poziomie rozszerzonym.  

Dla chętnych uczniów organizujemy 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 

egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym z języków: j. niemiecki, 

j. włoski, j. francuski, j. hiszpański. 

Przydział uczniów do grup językowych 

odbywa się na podstawie testu 

kwalifikacyjnego.  

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

 

 

 

 

 



Klasa 1C – biologiczno-chemiczna 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Biologia  

2. Chemia 

Przedmioty punktowane w 

postępowaniu rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Chemia  

4. Biologia  

Fakultet (dla chętnych jeden 

przedmiot do wyboru w klasie 3) 

▪ Ekonomia 

▪ Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć 

do wyboru: 

▪ Język francuski  

▪ Język hiszpański  

▪ Język niemiecki 

▪ Język włoski 

Język łaciński - dodatkowo 

 

 

Wymiar godzinowy przedmiotów 

rozszerzonych w czteroletnim cyklu 

kształcenia: 

 

Biologia  – 15 godzin 

Chemia  – 15 godzin 

Język angielski – 16 godzin 

Drugi język obcy – 11 godzin 

 

Na j. angielskim zapewniamy 

poszerzony wymiar godzin dla 

wszystkich uczniów i większość grup 

zapewnia przygotowanie do matury na 

poziomie rozszerzonym.  

Dla chętnych uczniów organizujemy 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 

egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym z języków: j. niemiecki, 

j. włoski, j. francuski, j. hiszpański. 

Przydział uczniów do grup językowych 

odbywa się na podstawie testu 

kwalifikacyjnego.  

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

 

 

 

 

 

 

Klasa 1D – biologiczno-chemiczno-matematyczna 

 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Biologia  

2. Chemia  

3. Matematyka  

Przedmioty punktowane w 

postępowaniu rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Biologia 

4. Chemia 

Fakultet  (dla chętnych jeden 

przedmiot do wyboru w klasie 3) 

▪ Ekonomia 

▪ Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć 

do wyboru: 

▪ Język francuski  

▪ Język hiszpański  

▪ Język niemiecki 

▪ Język włoski 

Język łaciński - dodatkowo 

 

 

Wymiar godzinowy przedmiotów 

rozszerzonych w czteroletnim cyklu 

kształcenia: 

 

Biologia  – 14 godzin 

Chemia  – 14 godzin 

Matematyka – 24 

Język angielski – 16 godzin 

Drugi język obcy – 11 godzin 

 

Na j. angielskim zapewniamy 

poszerzony wymiar godzin dla 

wszystkich uczniów i większość grup 

zapewnia przygotowanie do matury na 

poziomie rozszerzonym.  

Dla chętnych uczniów organizujemy 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 

egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym z języków: j. niemiecki, 

j. włoski, j. francuski, j. hiszpański. 

Przydział uczniów do grup językowych 

odbywa się na podstawie testu 

kwalifikacyjnego.  

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

 

 

 

 

 

 



Klasa 1E – matematyczno-geograficzna 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Matematyka  

2. Geografia  

Przedmioty punktowane w 

postępowaniu rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Geografia    

Fakultet 1 (dla chętnych jeden 

przedmiot do wyboru w klasie 3) 

▪ Ekonomia 

▪ Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć 

do wyboru: 

▪ Język francuski  

▪ Język hiszpański  

▪ Język niemiecki 

▪ Język włoski 

 

 

Wymiar godzinowy przedmiotów 

rozszerzonych w czteroletnim cyklu 

kształcenia: 

 

Matematyka – 25 godzin 

Geografia  – 15 godzin 

Język angielski – 16 godzin 

Drugi język obcy – 11 godzin 

 

Na j. angielskim zapewniamy 

poszerzony wymiar godzin dla 

wszystkich uczniów i większość grup 

zapewnia przygotowanie do matury na 

poziomie rozszerzonym.  

Dla chętnych uczniów organizujemy 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 

egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym z języków: j. niemiecki, 

j. włoski, j. francuski, j. hiszpański. 

Przydział uczniów do grup językowych 

odbywa się na podstawie testu 

kwalifikacyjnego.  

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

 

 

 

 

 

 

Klasa 1F – matematyczno-językowa 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Matematyka  

2. Język angielski  

Przedmioty punktowane w 

postępowaniu rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Historia lub Geografia    

Fakultet 1 (dla chętnych jeden 

przedmiot do wyboru w klasie 3) 

▪ Ekonomia 

▪ Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć 

do wyboru: 

▪ Język francuski  

▪ Język hiszpański  

▪ Język niemiecki 

▪ Język włoski 

 

 

Wymiar godzinowy przedmiotów 

rozszerzonych w czteroletnim cyklu 

kształcenia: 

 

Matematyka – 25 godzin 

Język angielski – 23 godzin 

Drugi język obcy – 11 godzin 

 

 

Dla chętnych uczniów organizujemy 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 

egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym z języków: j. niemiecki, 

j. włoski, j. francuski, j. hiszpański. 

Przydział uczniów do grup językowych 

odbywa się na podstawie testu 

kwalifikacyjnego.  

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa 1F – matematyczna tradycyjna i olimpijska 

Przedmioty rozszerzone: 

1. Matematyka  

2. Fizyka lub Informatyka 

Przedmioty punktowane w 

postępowaniu rekrutacyjnym: 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Fizyka lub Informatyka   

4. Język angielski 

Fakultet  (dla chętnych jeden 

przedmiot do wyboru w klasie 3) 

▪ Ekonomia 

▪ Podstawy Prawa 

Języki obce jakich możesz się uczyć 

do wyboru: 

▪ Język francuski  

▪ Język hiszpański  

▪ Język niemiecki 

▪ Język włoski 

 

 

Wymiar godzinowy przedmiotów 

rozszerzonych w czteroletnim cyklu 

kształcenia: 

 

Matematyka  – 26 godzin 

Fizyka  – 14 godzin 

Informatyka  – 13 godzin 

Język angielski – 16 godzin 

Drugi język obcy – 11 godzin 

 

Na j. angielskim zapewniamy 

poszerzony wymiar godzin dla 

wszystkich uczniów i większość grup 

zapewnia przygotowanie do matury na 

poziomie rozszerzonym.  

Dla chętnych uczniów organizujemy 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 

egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym z języków: j. niemiecki, 

j. włoski, j. francuski, j. hiszpański. 

Przydział uczniów do grup językowych 

odbywa się na podstawie testu 

kwalifikacyjnego.  

 

Wszystkie języki obce realizowane są 

międzyoddziałowo. 

 


