
 

 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące  w Kutnie 

     KLASA  IE - biologia, chemia, matematyka 

 

     KLASA  IA - matematyka, geografia, j. angielski 
 
     KLASA  ID - j. polski, historia, 
                                                wiedza o społeczeństwie                                             

 
 

 



                                                                   III Liceum Ogólnokształcące 

                                             KLASA IE 

                                                                            przedmioty realizowane w zakresie       
                                                                            rozszerzonym: 

                                                                                                  biologia, chemia, matematyka 

 
Planowana liczba godzin przedmiotów  realizowanych w zakresie rozszerzonym  

w 4-letnim cyklu nauczania ( P - podstawa, R - rozszerzenie): 

Przedmiot Kasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem 

matematyka 3P + 2R 4P + 1R 3P + 3R 4P 14P + 6R 

biologia 1P + 1R 2P + 2R 1P + 2R 3R 4P + 8R 

chemia 1P + 1R 2P + 2R 1P + 2R 3R 4P + 8R 

Wszyscy uczniowie będą kontynuować naukę języka angielskiego. 

Drugi język obcy do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski . 

W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę przedmioty: 

język polski, matematyka, biologia, chemia. 

 

KLASA IE to najlepsze miejsce dla pasjonatów nauk przyrodniczych. Interesujesz się naukami 

biologicznymi i chemicznymi ? Jesteś ciekawy najnowszych badań i osiągnięć w tych dziedzinach? 

Klasyczna wiedza z biologii i chemii uzupełniona zajęciami laboratoryjnymi skorelowanymi   z podstawą 

programową pozwala na kompleksowe poznanie procesów zachodzących w naszym świecie oraz w ciele 

człowieka. Uczniowie odwiedzają laboratoria naukowe na Uniwersytecie Łódzkim, uczestniczą                            

w ćwiczeniach, wykładach czy  zajęciach terenowych, aby poznać bogactwo flory i fauny. Wykonują 

samodzielnie ciekawe doświadczenia i projekty, poznają specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, nabywają 

umiejętności, które są niezbędne, by poprawnie metodycznie zaplanować eksperyment. Przede 

wszystkim jednak kompleksowo przygotowują się do uzyskania wysokich wyników egzaminu 

maturalnego z przedmiotów rozszerzonych. Większość naszych absolwentów dostaje się na wymarzone 

kierunki studiów: medycynę, stomatologię, farmację, biotechnologię, biochemię, fizjoterapię czy 

weterynarię. Jeśli się zdecydujesz - rozbudzisz w sobie fascynację, ciekawość poznania siebie                                  

i otaczającego Cię świata. Ucząc się w tej klasie, poczujesz się jak młody naukowiec. 

 
 

 
 

 



     III Liceum Ogólnokształcące 

KLASA IA 

przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym: 

matematyka, geografia i język angielski 

 
Planowana liczba godzin przedmiotów  realizowanych w zakresie rozszerzonym  

w 4-letnim cyklu nauczania ( P - podstawa, R - rozszerzenie): 

Przedmiot Kasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem 

matematyka 3P + 1R 4P + 2R 3P + 3R 4 P + 2R 14P + 8R 

geografia 1P + 2R 2P + 1R 1P + 2R 2R 4P + 7R 

język angielski 3P + 1 R 3P + 2R 3P + 2R 3P + 2R 12P + 7R 

Wszyscy uczniowie będą kontynuować będą naukę języka angielskiego. 

Drugi język obcy do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski . 

W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę przedmioty: 

język polski, matematyka, geografia, język angielski. 

KLASA IA to najlepsze miejsce dla dociekliwych amatorów nauk przyrodniczych i ścisłych. Jeśli chcesz 
poznać  i zrozumieć świat, wyznaczać kierunki rozwoju naszej cywilizacji to tutaj zdobędziesz szeroką 

wiedzę z zakresu matematyki i geografii. Spodziewaj się nietuzinkowych lekcji, które poprowadzą 
przedstawiciele różnych stowarzyszeń, organizacji, fundacji, podróżnik czy fotograf. Przedmioty 

realizowane w zakresie rozszerzonym są odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów. Zdobywać wiedzę 
będziesz również podczas wycieczek przedmiotowych na uczelnie wyższe, odwiedzając muzea, urzędy                  
i  zakłady pracy. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach matematycznych, a  wyniki egzaminu 

maturalnego osiągane przez uczniów tej klasy są jednymi z wyższych w województwie.                      
Absolwenci kontynuują naukę na uczelniach technicznych, robią również kariery w finansach, 

bankowości, ekonomii, realizują się  firmach  geodezyjnych, spedycyjnych i logistycznych. Do tej klasy 
zapraszamy wszystkich, którzy oprócz zdolności   w kierunku przedmiotów ścisłych oraz zainteresowania 

geografią i turystyką chcą również rozwijać umiejętności językowe. Nabycie umiejętności płynnego 
posługiwania się językiem angielskim ułatwi  studiowanie w kraju i za granicą. 

To z pewnością klasa dla Ciebie! 
 

 
 

 



                                                               III Liceum Ogólnokształcące 

                                           KLASA ID 

                                                                        przedmioty realizowane w zakresie    
                                                                              rozszerzonym: 

                                                                                                                   język polski, historia, 

                                                                                                          wiedza o społeczeństwie 

 

 

Planowana liczba godzin przedmiotów  realizowanych w zakresie rozszerzonym  

w 4-letnim cyklu nauczania ( P - podstawa, R - rozszerzenie): 

Przedmiot Kasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem 

historia 2P + 1R 2P + 1R 2P + 2R 2P + 2R 8P + 6R 

WOS 1P + 2R 1P + 2R 2R 2R 2P + 8R 

język polski 4P + 1R 4P + 2R 4P + 3R 4P + 2R 16P + 8R 

Wszyscy uczniowie będą kontynuować naukę języka angielskiego. 

Drugi język obcy do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski . 

W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę przedmioty: 

język polski, matematyka, historia, język angielski. 

KLASA ID daje możliwość poszerzenia znajomości literatury, filmu, kultury języka i szeroko pojętej 
wiedzy o świecie. Uczęszczając do tej klasy, będziesz mógł zdobywać wiedzę od twórców – felietonistów, 

poetów, autorów książek, teatrologów. Niezapomniane lekcje poprowadzą historycy, pracownicy 
muzeów, uczelni wyższych - zarówno w szkole jak i podczas wycieczek przedmiotowych.  Poznasz wiele 

miejsc, zabytków,  skarbów kultury i dziedzictwa narodowego. Uczniowie biorą udział w wielu 
olimpiadach, konkursach, grach miejskich. Aktywnie uczestniczą w działaniach Klubu Debat 
Historycznych i spotkaniach Szkół Staszicowskich. Oprócz intensywnej nauki proponujemy 

współredagowanie szkolnej gazetki, tworzenie autorskich audycji w radiowęźle szkolnym,  wyjazdy do 
teatru, filharmonii, kina, spotkania z artystami i udział w wydarzeniach kulturalnych. Nauka w tej klasie 

przygotuje Cię do studiów, takich jak: filologia polska, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, 
socjologia, psychologia,  kulturoznawstwo,  europeistyka, kierunki pedagogiczne, public relations, 

stosunki międzynarodowe. Tę klasę mogą wybrać uczniowie, którzy mają sprecyzowane zainteresowania 
humanistyczne i pragną rozwijać swoje pasje twórcze. To klasa dla osób kreatywnych, ciekawych świata, 

odważnych w realizacji własnych projektów, zainteresowanych mediami.  

 
 

 

 


