OFERTA SZKOŁY
•
•
•

•

KLASA MIĘDZYNARODOWA
język angielski – 8 godz. tygodniowo
klasa umożliwiająca przystąpienie do
programu matury międzynarodowej (IB)
możesz wybrać dowolne rozszerzenia,np.:
 j. polski, historia, j.angielski
 biologia, chemia, matematyka,
j.angielski
 matematyka, fizyka, informatyka,
j.angielski
języki obce do wyboru: j.niemiecki,
j.hiszpański, j.francuski

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA
• matematyka
• fizyka
• informatyka
KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
• Biologia
• Chemia
• j .angielski
ODDZIAŁ LINGWISTYCZNOHUMANISTYCZNY
• j. polski,
• historia
• j. angielski,
ODDZIAŁ GEOGRAFICZNO-LINGWISTYCZNY
• geografia
• język polski
• język angielski

•
•
•
•

KLASA KRYPTOLOGICZNA
matematyka
informatyka
fizyka
j. angielski

Uczniowie mogą przystąpić do Programu DSD, w którym
realizować będą j. niemiecki na poziomie rozszerzonym
(6 godz. w tygodniu). Program umożliwia zdobycie
międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość
języka niemieckiego na poziomie B2/C1.

KLASA O PROFILU KRYPTOLOGICZNYM

PROGRAM MATURY

(pod patronatem Ministra Obrony Narodowej i

MIĘDZYNARODOWEJ

Wojskowej Akademii Technicznej)

 Teoria wiedzy (kurs integrujący wszystkie
przedmioty)





Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka,

 Uczeń skupia się na przedmiotach egzaminacyjnych

fizyka, j. angielski

 Duża liczba godzin zajęć praktycznych i

Dodatkowe przedmioty specjalistyczne np.:
praktyczne aspekty kryptologii, ataki sieciowe
i złośliwe oprogramowania, zabezpieczenia



laboratoryjnych
 Możliwość kształcenia z wykorzystaniem języka
angielskiego
 Doskonały przelicznik wyników matury

sieciowe

międzynarodowej na polskich uczelniach (na

Nowoczesna pracownia komputerowa, dostęp do

przykład ocena 7-> 100%, 6->95%, 5->80%:

platformy szkoleniowej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 Możliwość studiowania na prestiżowych uczelniach



Jedna z 16 takich klas w kraju



15 osób w grupie

 CAS (zdobywanie wiedzy i umiejętności poza klasą)



Rekrutacja elektroniczna – warunek przyjęcia, min. 150

 Extended Essay (praca badawcza z jednego

punktów

na całym świecie

wybranego przedmiotu)

JĘZYKI OBCE

WAŻNE TERMINY!

We wszystkich oddziałach obowiązkowym językiem

1. Składanie dokumentów do klasy

obcym jest język angielski.

międzynarodowej:
1.1.

Drugi język do wyboru:

od 16 maja do 31 maja 2022 r., do
godziny 15:00

1.2.

KLASA MIĘDZYNARODOWA

sprawdzian uzdolnień kierunkowych
3 czerwca, 16:00-17:00 – test online

język niemiecki, język hiszpański, język francuski

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W SUWAŁKACH
E-MAIL: sekretariat@1lo.suwalki.eu

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

TELEFON: 87 566 56 26
ADRES: ul. A. Mickiewicza 3, 16-400

język niemiecki

Suwałki

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

2. Składanie dokumentów do pozostałych

język niemiecki, język hiszpański

ODDZIAŁ LINGWISTYCZNO-HUMANISTYCZNY
język niemiecki, język francuski

ODDZIAŁ GEOGRAFICZNO-LINGWISTYCZNY
język niemiecki, język francuski

KLASA CYBER.MIL-KRYPTOLOGICZNA
język rosyjski

klas:
2.1.

PIERWSZE,

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r., do
godziny 15:00

ZAWSZE PIERWSZE!

