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REKRUTACJA
2022/2023 



matematyczno
informatyczna

KLASA B

DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI

przedmioty rozszerzone
MATEMATYKA + FIZYKA 
dodatkowo:
GEOGRAFIA LUB INFORMATYKA

matematyczno
fizyczna

społeczno
prawna

medyczna
biologiczno
chemiczna

 

KLASA A

KLASA C

KLASA D

OFERTA PLOII 2022/2023 

przedmioty rozszerzone
MATEMATYKA + INFORMATYKA
dodatkowo:
FIZYKA LUB GEOGRAFIA

przedmioty rozszerzone
J. POLSKI + HISTORIA
dodatkowo:
WOS LUB GEOGRAFIA

przedmioty rozszerzone
BIOLOGIA + CHEMIA
dodatkowo:
MATEMATYKA LUB J. ANGIELSKI

PROGRAMOWANIE

PODSTAWY PRAWA

RATOWNICTWO MEDYCZNE



dietetyczna
biologiczno
chemiczna

matematyczno
geograficzna

biologiczno
psychologiczna

KLASA E

KLASA G

KLASA H

ogólna
dwujęzyczna

z j. niemieckim

KLASA F

DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI

OFERTA PLOII 2022/2023 

przedmioty rozszerzone
J. POLSKI + MATEMATYKA
dodatkowo:
GEOGRAFIA, WOS LUB BIOLOGIA

przedmioty rozszerzone
MATEMATYKA + GEOGRAFIA
dodatkowo:
FIZYKA LUB INFORMATYKA 

przedmioty rozszerzone
BIOLOGIA + WOS
dodatkowo:
J.POLSKI

przedmioty rozszerzone
BIOLOGIA + CHEMIA
dodatkowo:
MATEMATYKA LUB  J. ANGIELSKI PODSTAWY DIETETYKI

PODSTAWY PSYCHOLOGII



KLASA A
przedmioty rozszerzone:
MATEMATYKA
FIZYKA 

dodatkowo:
GEOGRAFIA
LUB INFORMATYKA

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

MATEMATYKA
J. POLSKI
FIZYKA

do wyboru:
INFORMATYKA 
LUB GEOGRAFIA

DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI

KLASA
MATEMATYCZNO
FIZYCZNA



matematyczno
fizycznaKLASA A

którzy lubią matematykę, 
chętnie zgłębią tajniki fizyki, 
zechcą poszerzyć horyzonty z innych przedmiotów. 

nabierzesz biegłości matematycznej,  
będziesz poruszać się wśród nowych technologii, 
poprawisz logiczne myślenie i znajomość języków
obcych.

To klasa dla tych:

 W tym zespole:

 
Absolwenci tej klasy studiują na prestiżowych
kierunkach politechnicznych lub ekonomicznych:
architektura, inżynieria, budownictwo, a także informa-
tyka, ekonomia, rachunkowość oraz inne z zakresu nauk
ścisłych.



KLASA B
przedmioty rozszerzone:
MATEMATYKA
INFORMATYKA

dodatkowo:
FIZYKA
LUB GEOGRAFIA

KLASA

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

MATEMATYKA
J. POLSKI
INFORMATYKA

do wyboru:
FIZYKA
LUB GEOGRAFIA

MATEMATYCZNO
INFORMATYCZNA

dodatkowy przedmiot: PROGRAMOWANIE

DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI



dowiesz się jak projektować przyszłość,
nauczysz się programowania, 
zdobędziesz wiedzę cenioną w branży IT,
poznasz ludzi, którzy chcą zajmować się
sztuczną inteligencją. 

W tej klasie:

Będziesz mógł kontynuować naukę na kierunkach
ścisłych, politechnicznych m.in. na informatyce,
robotyce, cyberbezpieczeństwie, projektowaniu
gier, geoinformatyce czy matematyce kompu-
terowej.

matematyczno
informatycznaKLASA B



KLASA C
przedmioty rozszerzone:
J. POLSKI
HISTORIA

dodatkowo:
WOS
LUB GEOGRAFIA

KLASA

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

MATEMATYKA
J. POLSKI
HISTORIA

do wyboru:
WOS
LUB GEOGRAFIA

SPOŁECZNO
PRAWNA

dodatkowy przedmiot: PODSTAWY PRAWA

DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI



jesteś zainteresowany światem, polityką,
chcesz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania
społeczeństwa, państwa, czy instytucji publicznych,    
w tym europejskich i międzynarodowych,
chcesz poznać ideę i działanie Unii Europejskiej, 
lubisz poznawać rzeczywistość przez pryzmat
literatury,
chcesz nabyć umiejętności dziennikarskich.

Jeśli:

To jest to klasa właśnie dla Ciebie!

Absolwenci tej klasy chętnie podejmują studia na
kierunkach społecznych, takich jak prawo, nauki
polityczne, stosunki międzynarodowe, socjologia,
filologia czy dziennikarstwo. 

społeczno
prawnaKLASA C



KLASA D
przedmioty rozszerzone:
BIOLOGIA
CHEMIA

dodatkowo:
MATEMATYKA
LUB J. ANGIELSKI

KLASA

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

MATEMATYKA
J. POLSKI
BIOLOGIA

do wyboru:
CHEMIA
LUB J. ANGIELSKI

MEDYCZNA
biologiczno - chemiczna

dodatkowy przedmiot: RATOWNICTWO MEDYCZNE

DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI



poznasz świat przez mikroskop i doświadczania, 
przygotujesz się do studiów medycznych, 
odkryjesz fascynujący świat nauk przyrodniczych,
na zajęciach z ratownictwa medycznego nauczysz
się udzielać pierwszej pomocy, a także zgłębisz  
 podstawy anatomii człowieka. 

Jeśli pasjonuje Cię biologia, intryguje chemia 
to w tej klasie:

Profil medyczny otworzy drzwi m.in. na wydziały
medyczne, kierunek lekarski, stomatologię, poło-
żnictwo, pielęgniarstwo, farmację, ratownictwo
medyczne czy kierunki ścisłe.

MEDYCZNA
biologiczno
chemicznaKLASA D



KLASA E
przedmioty rozszerzone:
BIOLOGIA
CHEMIA

dodatkowo:
MATEMATYKA
LUB J. ANGIELSKI

KLASA

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

MATEMATYKA
J. POLSKI
BIOLOGIA

do wyboru:
CHEMIA
LUB J. ANGIELSKI

dodatkowy przedmiot: PODSTAWY DIETEYKI

DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI

DIETETYCZNA
biologiczno - chemiczna



nauczysz się biologii i chemii na najwyższym
poziomie – przygotujesz się także do studiów
medycznych,
znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania
dotyczące człowieka, 
zwrócisz większą uwagę na znaczenia diety oraz
wpływu środowiska na prawidłowe   funkcjonowanie
organizmu,
nauczysz się świadomie podejmować decyzje
konsumenckie. 

W tej klasie:

 
Dalszą naukę będziesz mógł kontynuować na
kierunkach takich jak dietetyka, biotechnologia,
ochrona środowiska, weterynaria, bioinżynieria,
fizjoterapia czy medycyna.

KLASA E DIETETYCZNA
biologiczno
chemiczna



KLASA F
przedmioty rozszerzone:
J. POLSKI
MATEMATYKA

dodatkowo:
WOS, BIOLOGIA
LUB GEOGRAFIA

KLASA

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

MATEMATYKA
J. POLSKI
J. NIEMIECKI

jeden do wyboru:
WOS, BIOLOGIA
LUB GEOGRAFIA

dodatkowe przedmioty w języku niemieckim

DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI

OGÓLNA 
dwujęzyczna z j. niemieckim



uważasz, że znajomość języka niemieckiego otwiera
okno na świat, 
wiesz, że daje możliwości studiowania na wielu
kierunkach, niekoniecznie w Polsce, 
fascynują Cię inne kultury, języki i tradycje,
chcesz angażować się i współpracować
międzynarodowo, wybierz klasę dwujęzyczną!

opanowania języka na bardzo wysokim poziomie,
 przygotowania się do egzaminów językowych 

wybrania z szerokiego wachlarzu przedmiotów
dodatkowych.

Jeśli: 

Nauka na tym profilu daje możliwość m.in.:

       (DSD I, DSD II), 

Absolwenci tej klasy studiują w Polsce i za granicą na
kierunkach: filologia germańska, kognitywistyka,
lingwistyka, komunikacja międzykulturowa, ekonomia,
prawo, medycyna.

OGÓLNA
dwujęzycznaKLASA F



KLASA G
przedmioty rozszerzone:
MATEMATYKA
GEOGRAFIA

dodatkowo:
FIZYKA
LUB INFORMATYKA

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

MATEMATYKA
J. POLSKI
GEOGRAFIA

do wyboru:
FIZYKA
LUB INFORMATYKA

DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI

KLASA
MATEMATYCZNO
GEOGRAFICZNA



lubisz matematykę,
jesteś ciekawy świata,
interesuje Cię jego różnorodność, 
myślisz o profilu biznesowym, matematycznym
lub ekonomicznym,

Jeśli:

To idealna propozycja dla Ciebie. 

W tej klasie spotkasz ludzi, którzy lubią matematykę,
ale mają też inne, szerokie zainteresowania. Dzięki
przedmiotom realizowanym w zakresie rozszerzonym
absolwenci tego profilu mają dużą elastyczność przy
wyborze kierunku studiów, m.in. na prawo, ekonomię,
zarządzanie, logistkę, analitykę gospodarczą, gospo-
darkę przestrzenną.

matematyczno
geograficznaKLASA G



KLASA H
przedmioty rozszerzone:
BIOLOGIA
WOS

dodatkowo:
J. POLSKI

KLASA

przedmioty punktowane przy rekrutacji:

MATEMATYKA
J. POLSKI
BIOLOGIA

do wyboru:
WOS
LUB GEOGRAFIA

BIOLOGICZNO
PSYCHOLOGICZNA

dodatkowy przedmiot: PODSTAWY PSYCHOLOGII

DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI



interesuje Cię psychologia i mechanizmy rządzące
psychiką ludzką, 
chętnie angażujesz się w projekty dla społeczności
szkolnej i lokalnej,
pragniesz rozwinąć umiejętności społeczne,
nauczyć    się    jasnej    komunikacji,   współdziałania
w grupie.

Jeśli: 

Dołącz  do  grona  osób  poszukujących, empatycznych
i twórczych. Połącz treści biologiczne z wiedzą o spo-
łeczeństwie i zdobądź zawód przyszłości. Nauka w tej
klasie daje szanse studiowania na wielu kierunkach,
m.in.: psychologia, nauki pedagogiczne, komunikacja
wizerunkowa, komunikacja społeczna, filologie
orientalne, stosunki międzynarodowe, filmoznawstwo,
historia sztuki, prawo czy Arte Liberales.

biologiczno
psychologicznaKLASA H



Innowacyjna oferta językowa zakłada możliwość nauki wybranego
języka obcego w zwiększonym tygodniowym wymiarze godzin:

Zdobądź  międzynarodowy   certyfikat   DSD z języka niemieckiego, DELE
z  hiszpańskiego  lub  DELF  z  francuskiego.  Przygotuj się do egzaminów
z języka angielskiego.

Nie marnuj czasu! Zacznij zdobywanie świata od nauki języków w murach
naszej szkoły. Gwarancję sukcesu potwierdzają dotychczasowe wyniki
naszych uczniów studiujących i pracujących na całym świecie!
Więcej o ofercie: 

OFERTA JĘZYKOWA

UCZ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W DWÓJCE!

J. ANGIELSKIEGO DO 5 GODZIN
J. NIEMIECKIEGO DO 5 GODZIN
J. HISZPAŃSKIEGO DO 4 GODZIN
J. FRANCUSKIEGO DO 4 GODZIN



CZY 

Dwójka
JEST DLA
CIEBIE ?



WYSOKIE
OSIĄGNIĘCIA

Dwójka to:



ZAMIŁOWANIE
DO JĘZYKÓW

Dwójka to:



WSPARCIE
SPECJALISTÓW

Dwójka to:



SUKCESY
SPORTOWE

Dwójka to:



PASJA 
DO MUZYKI

Dwójka to:



CHĘĆ
POMAGANIA

INNYM

Dwójka to:



DOBRE
ZAPLECZE

Dwójka to:



PRZYJAZNA
PRZESTRZEŃ

Dwójka to:



SZKOLNA 
GRUPA 

FILMOWA

Dwójka to:



SZKOLNA 
GRUPA 

RATOWNICZA

Dwójka to:



SZKOLNA 
GRUPA 

TEATRALNA

Dwójka to:



SZKOŁA
MOŻLIWOŚĆI

Dwójka to:



REKRUTACJA NA PLATFORMIE ON LINE
Rekrutacja!Rekrutacja!Rekrutacja!

WWW.OPOLSKIE.EDU.COM.PL



od 16 maja
do 20 czerwca

od 16 maja
do 30 maja

od 24 czerwca
do 13 lipca

20 lipca

od 20 lipca
do 28 lipca

29 lipca

Składanie wniosków 
wraz z dokumentami 

Składanie wniosków o przyjęcie
do klasy F (dwujęzycznej)

Dostarczenie świadectwa 
i zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty

Ogłoszenie list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Przedłożenie w szkole świadectwa 
i zaświadczenia o wynikach egzaminu
o ile nie zostały złożone wcześniej

Ogłoszenie list kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych

EGZAMIN 09.06 godz.09:00 Terminy
rekrutacji



w sercu miasta
Ucz się 



OFERTA EDUKACYJNA

KONTAKT:
(0-77) 454-22-86  

600 511 276
sekretariat@lo2.opole.pl

www.lo2.opole.pl
facebook: @lo2.opole

tik tok: lo2.opole.pl




