
OTWÓRZ
DO SWOJEJ

DRZWI
PRZYSZŁOŚCI

Co dalej?

Klasa I 
Oprócz przedmiotów 
ogólnych, uczysz się 

3 wybranych przez siebie 
przedmiotów na poziomie 
rozszerzonym (wybierasz 

spośród: języka polskiego, 
języka angielskiego, 

matematyki, fizyki, biologii, 
chemii, historii, geografii, 
wiedzy o społeczeństwie).

Klasy II, III i IV 
Kontynuujesz naukę wybranych 
przedmiotów rozszerzonych. 
Przygotowując się do matury, 

uczestniczysz nie tylko 
w lekcjach, ale również 

w warsztatach i zajęciach 
organizowanych przez 

uczelnie wyższe. Dzięki temu 
skuteczniej przygotujesz się 

do zdania egzaminu 
maturalnego zarówno 

na poziomie podstawowym, 
jak i rozszerzonym.

Po liceum 
Jeśli wybrałeś rozszerzenie: 

biologia, chemia, fizyka,  
język angielski, możesz 

studiować kierunki, 
które pozwolą Ci zostać 

np.:lekarzem, farmaceutą,  
weterynarzem, 
kosmetologiem,  

dietetykiem.

Po liceum 
Jeśli wybrałeś np. język 

polski, wiedzę  
o społeczeństwie, historię, 

język angielski, możesz 
studiować kierunki, które 

pozwolą Ci zostać np.: 
prawnikiem, dziennikarzem, 
psychologiem, pedagogiem, 

filologiem, tłumaczem, 
aktorem.

Po liceum 
Jeśli wybrałeś matematykę, 

chemię, biologię, fizykę 
lub język angielski, możesz 

studiować kierunki, 
które pozwolą Ci zostać 

np.: informatykiem, 
biotechnologiem, programistą, 

inżynierem budownictwa, 
mechatroniki, itp.

Klasa  
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

- PIŁKA RĘCZNA 
LUB NOŻNA 

Trenujesz piłkę ręczną lub 
piłkę nożną pod okiem 

doświadczonego trenera, 
uczysz się przedmiotów 

ogólnych oraz 3 wybranych 
przez siebie przedmiotów 
na poziomie rozszerzonym 
(wybierasz spośród: języka 

polskiego, języka angielskiego, 
matematyki, fizyki, biologii, 
chemii, historii, geografii, 
wiedzy o społeczeństwie).

 Dalej doskonalisz swoje 
umiejętności w grze w piłkę 

ręczną lub nożną. Kontynuujesz 
naukę wybranych przedmiotów 
rozszerzonych. Przygotowując 

się do matury, uczestniczysz nie 
tylko w lekcjach, ale również 

w warsztatach i zajęciach 
organizowanych przez uczelnie 

wyższe. Dzięki temu skuteczniej 
przygotujesz się do zdania 

egzaminu maturalnego zarówno 
na poziomie podstawowym, jak i 

rozszerzonym.

Po liceum 
Studiujesz np.  

wychowanie fizyczne, 
fizjoterapię, zarządzanie 

sportem, turystykę  
i rekreację.

Klasy II, III i IV



I Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Akademickim Zespole Szkół

UCZĄC SIĘ U NAS, WYBIERASZ

- przyjazną atmosferę

- przedmioty rozszerzone zgodne  
z Twoimi zainteresowaniami

- współpracę z uczelniami wyższymi

- wycieczki integracyjne do ciekawych 
miejsc w Polsce i za granicą

- możliwość nauki języka hiszpańskiego

- wyjazdy rozwijające Twoje pasje 
naukowe i artystyczne

- nowoczesne pracownie wyposażone  
w tablice multimedialne
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