O nauce w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. I. Witkiewicza
Informacja o przedmiotach i tygodniowej liczbie godzin przedmiotu w danej klasie liceum:
przedmiot
Język polski
Język obcy nowożytny I
Język obcy nowożytny II
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Matematyka
Chemia
Biologia
Fizyka
Geografia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyka
Przedsiębiorczość
Wychowanie fizyczne
Godzina wychowawcza
Rozszerzenie I
(historia lub biologia lub chemia
lub fizyka lub geografia)
Rozszerzenie II
Uzupełnienie
(historia i społeczeństwo lub
przyroda lub zajęcia artystyczne)
Religia/ etyka
WDŻ
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Zajęcia całą klasą lub w grupach ze specjalistą poza planem
lekcji – przewidziane w różnych momentach roku szkolnego,
np. podczas szkoły zimowej

Wyjaśnienia do tabeli:
1. W LXIV LO rok szkolny dzielimy na 3 trymestry.
2. W klasie I są przedmioty, których uczniowie uczą się:
 przez cały rok szkolny (3 trymestry): język polski, język obcy wiodący, język obcy
drugi, matematyka, chemia, biologia, historia, fizyka, geografia, przedsiębiorczość,
wychowanie fizyczne oraz religia/etyka
 przez 2 trymestry: wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, edukacja dla
bezpieczeństwa, informatyka.
3. W klasie I (w 3. trymestrze) uczniowie wybierają 2 rozszerzenia (tzw. fakultety), na
które będą uczęszczać w klasach II-III. Każde rozszerzenia są w wymiarze 3h/ tydzień.
Dzięki wsparciu Rady Rodziców, praktykujemy zajęcia z rozszerzeń dla uczniów klas I
w trzecim trymestrze klasy I. Dzięki temu uczniowie mogą zorientować się
w specyfice danego rozszerzenia i ewentualnie dokonać zmiany w wyborach rozszerzeń na
początku klasy II.

4. W klasie I uczniowie biorą udział w obowiązkowym wyjeździe na szkołę zimową. Podczas
tego wyjazdu korzystamy z zimowych atrakcji, prowadzimy lekcje (3-4 dziennie) oraz
pracujemy metodą projektów nad zagadnieniami dotyczącymi życia i twórczości naszego
patrona lub regiony, w którym przebywamy. Podczas szkoły zimowej organizujemy
również edukację filmową (z zakresu przedmiotów humanistycznych i psychologii).
5. Ponadto w klasach II-III uczniowie obowiązkowo uczęszczają na tzw. uzupełnienia (w
wymiarze 2h/tydzień). Wybór rozszerzeń determinuje uzupełnienie, tzn. wybrane 2
rozszerzenia automatycznie przypisują uczniowi uzupełnienie (historię i społeczeństwo
LUB przyrodę LUB zajęcia artystyczne).
6. Rozszerzenia uczniowie wybierają wg następujących zasad:
 występują 2 grupy rozszerzeń, z każdej uczeń powinien wybrać jedno – przy czym
oba rozszerzenia nie mogą być z tego samego przedmiotu
 rozszerzenia grupa I – biologia, chemia, fizyka, geografia, historia
 rozszerzenia grupa II – biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o
społeczeństwie, matematyka, język polski.
7. Uzupełnienia są zdeterminowane głównie przez wybór rozszerzenia z I grupy.
8. Uzupełnienie – historia i społeczeństwo jest dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie
z fizyki, biologii, chemii lub geografii.
9. Uzupełnienie – przyroda jest dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie z historii.
10. Uzupełnienie – zajęcia artystyczne jest dla uczniów, którzy wybrali historię i ( fizykę lub
biologię lub chemię lub geografię).
11. Rozszerzenia i uzupełnienia są zajęciami międzyklasowymi.
12. W klasie II w ramach zajęć rozszerzonych jest organizowany obowiązkowy wyjazd dla
uczniów, podporządkowany wyborowi rozszerzenia. Organizujemy wyjazd fakultetu
humanistycznego, przyrodniczego oraz matematyczno-fizycznego.
13. W naszej szkole na tych samych lekcjach odbywają się zajęcia z religii/etyki, zatem po
dokonaniu wyboru uczniowie powinni uczęszczać na zajęcia jednego z tych przedmiotów.
14. Nauka w liceum jest podsumowana egzaminem maturalnym, którego wyniki są brane
pod uwagę w systemie rekrutacji na wyższe uczelnie. Aby nasi uczniowie byli dobrze
przygotowani do egzaminu maturalnego, organizujemy:
 szkolne egzaminy próbne (październik w kl. III) na poziomie rozszerzonym
 szkolne egzaminy próbne (maj w kl. II) na poziomie podstawowym z języka polskiego
i matematyki
 ogólnopolskie egzaminy próbne (listopad w kl. III) na poziomie podstawowym i
rozszerzonym
 sprawdziany z języka polskiego i matematyki diagnozujące wiedzę zdobytą w
gimnazjum (wrzesień w kl. I)
 sprawdziany monitorujące realizację podstawy programowej w kl. I-II (marzec)
 koła maturalne ze wszystkich przedmiotów maturalnych (zajęcia bezpłatne dla
uczniów, finansowane przez Radę Rodziców).

