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JEDYNA TAKA KLASA NA OPOLSZCZYŹNIE!

18 GODZIN JĘZYKA, J. POLSKI, MATEMATYKA

znajomość języka nie jest wymagana, zaczynamy naukę od podstaw,
naukę kontynuujesz w  klasie pierwszej o tym samym profilu, 
klasa dwujęzyczna funkcjonuje przy ścisłej współpracy z Ministerio de
Educación de España za pośrednictwem Biura Radcy ds. Edukacji
Ambasady Królestwa Hiszpanii w Warszawie.

spotkania dwóch kultur z najdalszych krańców Europy i świata, 
przygotowania się do egzaminów językowych (DELE B2, DELE C1),  
przystąpienia do matury dwujęzycznej oraz hiszpańskiego egzaminu
maturalnego, tzw. Título de Bachiller,
studiowania na najlepszych hiszpańskich uniwersytetach                   
 bez dodatkowych egzaminów językowych czy kursów
przygotowujących na studia.

Oferujemy Wam szansę na biegłe opanowanie języka, którym posługuje
się ponad 500 milionów osób na świecie. Język ten używany jest bowiem
nie tylko przez mieszkańców Hiszpanii, ale także przez ludność prawie
całej Ameryki Środkowej i Południowej. 

Nauka na tym profilu daje możliwość m.in.: 

rekrutacja 
do 30 maja!

KLASA DWUJĘZYCZNA Z J.HISZPAŃSKIMKLASA
 WSTĘPNA

I
NOWOŚĆ



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
informatyka, ekonomia, rachunkowość oraz inne z zakresu nauk ścisłych.

przedmioty rozszerzone:
MATEMATYKA + FIZYKA 

dodatkowo:
GEOGRAFIA LUB INFORMATYKA
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MATEMATYCZNO
FIZYCZNA

A



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
komputerowej.

KLASA B  z PROGRAMOWANIEM
przedmioty rozszerzone:
MATEMATYKA + INFORMATYKA

dodatkowo:
FIZYKA LUB GEOGRAFIA

MATEMATYCZNO
INFORMATYCZNA B



C
SPOŁECZNO

PRAWNA

KLASA C  z PODSTAWAMI PRAWA
przedmioty rozszerzone:
J. POLSKI + HISTORIA

dodatkowo:
WOS LUB GEOGRAFIA

jesteś zainteresowany światem, polityką,
chcesz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa,
państwa, czy instytucji publicznych,  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. 



D
przedmioty rozszerzone:
BIOLOGIA + CHEMIA

dodatkowo:
MATEMATYKA LUB J. ANGIELSKI

KLASA D 
z  RATOWNICTWEM MEDYCZNYM

MEDYCZNA
BIOLOGICZNO
CHEMICZNA

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, położnictwo, pielęgniarstwo, farmację,
ratownictwo medyczne czy kierunki ścisłe.



KLASA E  z PODSTAWAMI DIETETYKI

E
przedmioty rozszerzone:
BIOLOGIA + CHEMIA

dodatkowo:
MATEMATYKA LUB J. ANGIELSKI

nauczysz się biologii i chemii na najwyższym poziomie,
przygotujesz się 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.

DIETETYCZNA
BIOLOGICZNO
CHEMICZNA



nie wiesz jeszcze, co chcesz studiować,
chcesz się wszechstronnie rozwijać,
uważasz, że znajomość języka niemieckiego otwiera okno na świat, 
fascynują Cię inne kultury, języki i tradycje,
bierzesz pod uwagę studiowanie za granicą.

opanowania języka na bardzo wysokim poziomie,
przygotowania się do egzaminów językowych (DSD I, DSD II), 
wybrania z szerokiego wachlarza przedmiotów dodatkowych.

Odnajdziesz się w tej klasie jeśli: 

Nauka na tym profilu daje możliwość m.in.:

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

F
OGÓLNA

DWUJĘZYCZNA

KLASA F  z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
przedmioty rozszerzone:
J. POLSKI + MATEMATYKA

dodatkowo:
GEOGRAFIA LUB WOS LUB BIOLOGIA

rekrutacja 
do 30 maja!
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MATEMATYCZNO
GEOGRAFICZNA

G
przedmioty rozszerzone:
MATEMATYKA + GEOGRAFIA

dodatkowo:
FIZYKA LUB INFORMATYKA

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, logistykę, analitykę
gospodarczą, architekturę, budownictwo czy gospodarkę przestrzenną.



KLASA H  z PODSTAWAMI PSYCHOLOGII

BIOLOGICZNO
PSYCHOLOGICZNA H

przedmioty rozszerzone:
BIOLOGIA + WOS

dodatkowo:
J. POLSKI

interesuje Cię psychologia i mechanizmy rządzące psychiką ludzką, 
lubisz język polski i interesujesz się kulturą i światem,
chętnie angażujesz się w projekty dla swojej społeczności,
pragniesz rozwinąć umiejętności społeczne, komunikację, współdziałanie w grupie.

Jeśli: 

Wybierz klasę H!

Dołącz  do  grona  osób  poszukujących, empatycznych i twórczych. Połącz treści biologiczne
z wiedzą o społeczeństwie 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.



M
MATEMATYCZNO

JĘZYKOWA

KLASA M  z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
przedmioty rozszerzone:
MATEMATYKA + J. ANGIELSKI

dodatkowo:
FIZYKA LUB GEOGRAFIA LUB INFORMATYKA

nie określiłbyś siebie ani ścisłowcem, ani humanistą, 
lubisz matematykę, ale chętnie uczysz się też języka angielskiego,
chętnie włączasz się w przygotowanie projektów,
dobrze się czujesz w przedmiotach ścisłych,
wiesz, że znajomość matematyki i j. angielskiego są kluczem do sukcesu.

Jeśli:

To jest to klasa właśnie dla Ciebie!

Absolwenci tej klasy chętnie podejmują studia na kierunkach ścisłych,
ekonomicznych, politechnicznych, także w języku angielskim.
Po tej klasie możesz wybrać takie kierunki jak: gospodarka przestrzenna,
architektura, informatyka stosowana, analiza danych, Business and
Administration i wiele innych.

https://international.uni.wroc.pl/en/admission-full-degree-studies/programmes-english/business-and-administration-specialisations


Uczcie się języków obcych z nami! 

 
W ramach dodatkowych lekcji przygotowujemy do studiowania za granicą i międzynarodowych
egzaminów – z angielskiego, DSD – niemieckiego, DELF –   j. francuskiego, DELE   –   j. hiszpańskiego. 
 Miłośnikom języka francuskiego oraz hiszpańskiego proponujemy po   4   godziny   danego    języka
w tygodniu   (zamiast    standardowych    dwóch),    a    tych,   którzy chcieliby zdobywać certyfikaty
z j.angielskiego i   j. niemieckiego   organizujemy kursy w wymiarze 5 godzin tygodniowo (to o jedną
godzinę więcej niż na poziomie rozszerzonym). 

Wieloletnie   doświadczenie   nauczania na   poziomie dwujęzycznym przekłuliśmy w jedyną na
Opolszczyźnie ofertę! Skorzystaj z niej, by w wielkim świecie nie czuć się małym! 
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UCZ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH 
W DWÓJCE!

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

tik tok: lo2.opole.pl

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



REKRUTACJA NA PLATFORMIE ON LINE
Rekrutacja!Rekrutacja!Rekrutacja!

WWW.OPOLSKIE.EDU.COM.PL



od 15 maja
do 19 czerwca

od 15 maja
do 30 maja

od 23 czerwca
do 10 lipca

17 lipca

od 17 lipca
do 21 lipca

24 lipca

Składanie wniosków 

Składanie wniosków o przyjęcie
do klasy F (dwujęzycznej)
i klasy wstępnej

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

7.06.2023 EGZAMIN JĘZYKOWY Terminy
rekrutacji



PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI

fizyka

informatyka

historia

biologia

biologia

j. niemiecki

geografia

biologia

j. angielski

j .  angielski

KLASA A

KLASA B

KLASA C

KLASA D

KLASA E

KLASA F

KLASA G

KLASA H

KLASA M

KLASA 0

obowiązkowo
dla wszystkich
klas:

J. POLSKI 
MATEMATYKA

informatyka lub
geografia

fizyka lub geografia

wos lub geografia

chemia

chemia

wos lub geografia
lub biologia

fizyka lub informatyka

j.angielski lub wos

fizyka lub geografia
lub informatyka

drugi j .  obcy


