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MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI 
GRAFIKI KOMPUTEROWEJ LUB 
RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO 
POD PATRONATEM PO I UO;

BIOLOGICZNA Z ELEMENTAMI 
FIZJOTERAPII LUB DIETETYKI  
O NACHYLENIU SPORTOWYM POD 
PATRONATEM UO;

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA  
(MEDYCZNA) Z ELEMENTAMI  
PSYCHOLOGII POD PATRONATEM UO;

Poznaj nasze klasy

Dobre Liceum!
Poznaj

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I  
im. Mikołaja Kopernika Opolu

Co nas wyróżnia?
 wszystkie klasy objęte są patronatem wyższych 
uczelni (PO, UO, AWL, WAT, WSB) instytucji 
(TVP3, Izba Adwokacka), i  firm (Capgemini, 
LKW Walter),
 coroczna organizacja koncertu i  balu charytatyw-
nego „Jedynka dla…”, Konkursu Matematycznego 
o  Puchar Dyrektora Szkoły oraz  innych wyjątko-
wych konkursów czy imprez szkolnych,
 nowoczesne pracownie i  gabinety wyposażone 
w sprzęt multimedialny,
 wymiana młodzieży z  Francją oraz liczne wyjazdy 
krajowe i  zagraniczne,
 budynek dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych,
 wsparcie dla uczniów łączących naukę ze szkołą 
muzyczną lub treningami,
 szkolna orkiestra,

 lokalizacja z dogodnym dojazdem MZK i  PKP,
 udział w licznych projektach i  inicjatywach jak 
Odyseja Umysłu, Ochrona BIO w Mieście Opolu, 
Erasmus Plus i  innych,
 ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania i  pa-
sje jak grafika komputerowa, fotografia, rysunek 
architektoniczny, programowanie, dziennikar-
stwo, teatr, wolontariat,
 klasa wojskowa, która poza kształceniem ogólnym 
uczy dbania o  wizerunek, właściwe postawy 
obywatelskie i  patriotyczne, poczucia misji, goto-
wości do służby,
 niepowtarzalna atmosfera oparta na podmioto-
wym traktowaniu każdego ucznia; otwartości na 
inicjatywy uczniowskie; wsłuchiwaniu się w pro-
blemy młodych ludzi – wspieraniu ich; ekspono-
waniu sukcesów uczniowskich.

HUMANISTYCZNA Z ELEMENTAMI 
DZIENNIKARSTWA LUB PRAWA 
POD PATRONATEM TVP3 I IZBY  
ADWOKACKIEJ;

WOJSKOWA 
POD PATRONATEM AWL I WAT;

LINGWISTYCZNO-BIZNESOWA 
POD PATRONATEM FIRMY  
CAPGEMINI I WSB.



KLASA I A   Matematyczna z elementami  
grafiki komputerowej lub rysunku  
architektonicznego pod patronatem PO i UO

ATUTY KLASY:
 zajęcia z  matematyki prowadzone przez jednego z  najlepszych nauczycieli 

matematyki w  województwie (egzaminator),

 obozy matematyczne i  językowe,

 zajęcia z  informatyki prowadzone przez pracownika Wydziału Elektrotechniki, 

Automatyki i Informatyki PO,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy 

zaawansowania, 

 zajęcia dodatkowe w  Instytucie Sztuki UO,

 udział w  licznych konkursach i  olimpiadach,

 koło matematyczne, fizyczne i  informatyczne -  

w  tym grafika komputerowa,

 indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów.

 rozszerzenie: mate-
matyka, j. angielski 
oraz
 przedmiot wybrany: 
fizyka, informatyka, 
biologia, chemia, 
geografia, 
 drugi język do 
wyboru: niemiecki, 
hiszpański, 
francuski, rosyjski*,
 zajęcia dodatkowe: 
rysunek architek-
toniczny/ grafika 
komputerowa.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka/informatyka,  
j. angielski/inny język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język



KLASA I B   Biologiczna z elementami fizjoterapii 
lub dietetyki o nachyleniu sportowym  
pod patronatem UO

ATUTY KLASY:
 zajęcia dodatkowe z fizjoterapeutą lub dietetykiem z Wydziału Nauk o Zdrowiu UO,

 realizacja innowacji sportowej,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy zaawansowania,

 udział w licznych konkursach i olimpiadach,

 koło biologiczne i chemiczne,

 indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów. 

 rozszerzenie: biolo-
gia, j. angielski oraz
 przedmiot wybrany: 
chemia, historia, 
fizyka, geografia, 
wos, język polski,
 drugi język do 
wyboru: niemiecki, 
hiszpański, 
francuski, rosyjski*,
 zajęcia dodatkowe 
do wyboru: podsta-
wy fizjoterapii lub 
podstawy dietetyki.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia/ 
chemia,fizyka/geografia, j. angielski/inny język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język



ATUTY KLASY:
 biologia i chemia prowadzona przez doświadczonych nauczycieli – egzaminatorów,

 możliwość udziału w wielu olimpiadach biologicznych i chemicznych,

 zajęcia dodatkowe z wykładowcami z Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk  

o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego,

 koło biologiczne i chemiczne,

 indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów,

 zajęcia laboratoryjne na wyższych uczelniach,

 plenerowe warsztaty naukowe (także wyjazdowe),

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy 

zaawansowania.

KLASA I C   Biologiczno-chemiczna (medyczna)  
z elementami psychologii pod patronatem 
Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu UO

 rozszerzenie: 
biologia, chemia,  
j. angielski,
 drugi język do 
wyboru: niemiecki, 
hiszpański, 
francuski, rosyjski*,
 zajęcia dodatkowe 
do wyboru: 
podstawy 
psychologii, 
biologia medyczna. 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia/chemia/
fizyka, j. angielski/inny język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język



KLASA I D   Humanistyczna z elementami  
dziennikarstwa lub prawa pod patronatem  
TVP3, Izby Adwokackiej oraz Wydziału  
Prawa i Administracji UO

ATUTY KLASY:
 zajęcia z prawa – prawnicy Izby Adwokackiej w Opolu,

 cykliczne zajęcia dziennikarskie w TVP 3 Opole,

 udział w licznych konkursach i olimpiadach,

 koło reporterskie prowadzone przez specjalistę (nauka realizacji reportaży 

filmowych), 

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy  

zaawansowania,

 koło: języka polskiego, dziennikarskie, teatralne, graficzne, fotograficzne,

 indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów.

 rozszerzenie: j.polski, 
j. angielski oraz
 przedmiot wybrany: 
historia, wos, biolo-
gia, geografia, fizyka, 
chemia,
 drugi język do 
wyboru: niemiecki, 
hiszpański, 
francuski, rosyjski*,
 zajęcia dodatkowe 
do wyboru: podstawy 
dziennikarstwa lub 
prawo w praktyce.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, historia/wos/
geografia, j. angielski/inny język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język



ATUTY KLASY:
 warsztaty naukowe i obozy wojskowe,

 przygotowanie sportowe do testów na studia oficerskie,

 turnieje międzyszkolne, konkursy wojskowe,

 poznanie specyfiki pracy wszystkich służb mundurowych kraju,

 innowacje sportowe, zajęcia ze sztuk walki,

 udział w licznych konkursach i olimpiadach,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy,

 koła zainteresowań z wybranych przedmiotów rozszerzonych,

 indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów.

KLASA I E   Wojskowa pod patronatem AWL i WAT

 rozszerzenie: 
matematyka lub 
geografia, 
j. angielski oraz
 przedmiot wybrany: 
biologia, chemia, 
historia, fizyka,  
informatyka, wos 
lub język polski,
 drugi język do 
wyboru: niemiecki, 
hiszpański, 
francuski, rosyjski*,
 dodatkowe zajęcia  
z kadrą oficerską 
służb munduro-
wych.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia/historia/wos/
geografia/informatyka, j. angielski/inny język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język



KLASA I F   Lingwistyczno-biznesowa 
pod patronatem firmy Capgemini i WSB

ATUTY KLASY:
 biegłe opanowanie dwóch języków obcych,

 zagraniczne obozy językowe,

 wymiany międzynarodowe,

 projekty unijne Erasmus Plus,

 letnie  praktyki w firmie Capgemini,

 liczne konkursy językowe i olimpiady,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy,

 koła zainteresowań z wybranych przedmiotów rozszerzonych,

 indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów.

 rozszerzenie:  
j. angielski oraz
 drugi język do wybo-
ru realizowany  
w zwiększonym wy-
miarze godzin: nie-
miecki, hiszpański, 
 przedmiot wybrany: 
język polski, wos, 
historia, biologia, 
chemia, fizyka,  
geografia,
 zajęcia dodatkowe: 
podstawy biznesu, 
obsługa pakietu 
aplikacji biurowych 
Microsoft Office.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, historia/wos/
geografia, j. angielski/inny język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język


