
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKONU PIJARÓW  

W POZNANIU 

oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018 

KLASA „A”   
HUMANISTYCZNA  /teatralno - dziennikarska/ 

Klasa objęta patronatem Wydziału Historii UAM 

współpracująca z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 

Teatrem Nowym, Teatrem Polskim, Radiem Emaus, Radiem Złote Przeboje 
 

Języki obce nauczane są w systemie międzyoddziałowym 

 1 język: angielski 

 2 język do wyboru: niemiecki, hiszpański, włoski 

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: 

 język polski 

 język angielski 

Proponowane: historia, wos, geografia, historia sztuki 

Decyzja o wyborze przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym 

zostanie podjęta przez uczniów pod koniec nauki w klasie I. 

Zajęcia dodatkowe 
- warsztaty teatralne 

- warsztaty dziennikarskie 

Przedmioty uzupełniające: 

 historia i społeczeństwo 

 przyroda 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty punktowane w procesie 

rekrutacji: 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 historia 

 

Absolwenci klasy humanistycznej najczęściej studiują prawo, administrację, politologię, dziennikarstwo, 

filologię polską, historię, historię sztuki oraz inne kierunki humanistyczne. 

 

KLASA „B”   
MATEMATYCZNA /matematyczno - fizyczno - informatyczna/ 

Klasa objęta patronatem Wydziału Fizykii UAM 

współpracująca z Wydziałem Matematyki UAM 
 

Języki obce nauczane są w systemie międzyoddziałowym 

 1 język: angielski 

 

 

 

 

 

 



 2 język do wyboru: niemiecki, hiszpański, włoski 

Przedmioty rozszerzone: 

 matematyka 

 język angielski 

Proponowane: fizyka, informatyka, geografia, historia sztuki 

Decyzja o wyborze przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym 

zostanie podjęta przez uczniów pod koniec nauki w klasie I. 

Zajęcia dodatkowe 

 rysunek 

 matematyka w zastosowaniach 

Przedmioty uzupełniające: 

 historia i społeczeństwo 

 

Przedmioty punktowane w procesie 

rekrutacji: 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 fizyka 

 

Absolwenci klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej najczęściej studiują matematykę, fizykę, 

architekturę, informatykę, ekonomię, budownictwo, budowę maszyn oraz inne kierunki techniczne. 

 

KLASA „C”   
PRZYRODNICZA 

Klasa objęta patronatem Wydziału Biologii UAM i Technologii Chemicznej PP 
 

Języki obce nauczane są w systemie międzyoddziałowym 

 1 język: angielski 

 2 język do wyboru: niemiecki, hiszpański, włoski 

Przedmioty rozszerzone: 

 biologia 

 chemia 

 język angielski 

Proponowane: geografia  

Decyzja o wyborze przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym 

zostanie podjęta przez uczniów pod koniec nauki w klasie I. 

Zajęcia dodatkowe obowiązkowe: 

 fizyka medyczna 

Przedmioty uzupełniające: 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty punktowane w procesie 

rekrutacji: 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 biologia 

 



 historia i społeczeństwo 

Absolwenci klasy przyrodniczej najczęściej studiują medycynę, stomatologię, rehabilitację, fizjoterapię, 

ratownictwa medyczne, farmację, zdrowie publiczne, kosmetologię, biotechnologię, biochemię, leśnictwo, 

weterynarię, dietetykę, biologię, chemię, inżynierię środowiska, technologię ochrony środowiska i inne 

kierunki przyrodnicze. 

 

  

  

  

ZAPRASZAMY 

  

Szkoła uczestniczy w naborze elektronicznym. 
 


