
Liceum ogólnokształcące 4–letnie  (po szkole podstawowej) 

Profil klasy 
Przedmioty realizowane            

w zakresie rozszerzonym 
Opis profilu 

 

POLITECHNICZNY 

 

MATEMATYKA 

FIZYKA 

 

oraz 

INFORMATYKA 

lub 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Lekcje z matematyki i fizyki                      

odbywają się w pracowniach 

wyposażonych w nowoczesny sprzęt        

i pomoce dydaktyczne. Umożliwia         

to rozwijanie u uczniów umiejętności  

przeprowadzania doświadczeń                 

i obserwacji. Dla zainteresowanych 

organizowane będą pozalekcyjne zajęcia 

rozszerzające  z fizyki i matematyki  

oraz zajęcia wyrównawcze                       

z matematyki. Dla chętnych oferujemy 

też dodatkowe zajęcia rozszerzające               

z programowania. Atrakcyjność tego 

profilu zwiększą liczne wyjazdy 

edukacyjne,  prelekcje  pracowników 

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 

Politechniki Rzeszowskiej. Oferujemy 

szeroką pomoc w przygotowywaniu się 

do udziału w konkursach 

matematycznych  i olimpiadach 

przedmiotowych, technicznych oraz 

interdyscyplinarnych. 

 

Po zdaniu matury 

studia na wielu 

kierunkach 

politechnicznych     

i uniwersyteckich 

(mechatronika, 

mechanika                

i budowa maszyn, 

lotnictwo, robotyka, 

automatyka, 

elektrotechnika, 

budownictwo, 

matematyka 

stosowana, 

inżynieria 

biomedyczna, 

zarządzanie, 

ekonomia,  

informatyka, 

inżynieria 

środowiskowa 

oraz wiele innych) 

. 

 

MATEMATYCZNO- 

GEOGRAFICZNY 

 

MATEMATYKA 

GEOGRAFIA 

 

oraz 

JĘZYK ANGIELSKI 

lub 

INFORMATYKA 

 

Lekcje z geografii                      

odbywają się w pracowni wyposażonej 

w nowoczesny sprzęt  i pomoce 

dydaktyczne. Dla zainteresowanych 

organizowane będą pozalekcyjne zajęcia 

rozszerzające  z geografii  i matematyki  

oraz zajęcia wyrównawcze                       

z matematyki. Dla chętnych oferujemy 

też dodatkowe zajęcia rozszerzające               

z programowania. Atrakcyjność tego 

profilu zwiększą liczne wyjazdy 

edukacyjne, między innymi na wykłady    

i spotkania naukowe organizowane przez 

UMCS w Lublinie, WSiZ w Rzeszowie 

oraz Instytut Nauk Geologicznych UJ     

w Krakowie. Dla chętnych uczniów 

organizujemy również udział                         

w Rzeszowskich Spotkaniach                  

z Podróżami w ramach Festiwalu             

7 Kultur Świata. Oferujemy szeroką 

pomoc w przygotowywaniu się              

do udziału w konkursach 

matematycznych  i olimpiadach . 

 

Po zdaniu matury 

studia na wielu 

kierunkach 

politechnicznych      

i uniwersyteckich   

(geografia, 

geodezja, 

ochrona 

środowiska, 

matematyka 

stosowana,  

zarządzanie, 

ekonomia, 

rekreacja                  

i turystyka, 

inżynieria 

środowiskowa, 

geoinformatyka, 

stosunki 

międzynarodowe 

oraz inne). 



 

BIOLOGICZNO-

CHEMICZNY 

(MEDYCZNY) 

 

BIOLOGIA 

CHEMIA 

 

oraz 

JĘZYK ANGIELSKI 

lub 

MATEMATYKA 

 

Lekcje biologii i chemii odbywają        

się w bardzo dobrze wyposażonych 

pracowniach. W trakcie zajęć rozwijamy 

u uczniów umiejętności przeprowadzania  

doświadczeń oraz obserwacji  

pomagających  w wizualizacji przebiegu 

procesów biologicznych  i reakcji 

chemicznych. Rozwijamy u uczniów 

umiejętności samokształcenia. Już        

od drugiego semestru klasy pierwszej 

prowadzone będą pozalekcyjne zajęcia 

rozszerzające  z biologii. W klasie 

drugiej i trzeciej część godzin lekcyjnych 

przeznaczona będzie   na realizację 

innowacji pedagogicznej z biologii – 

Projekty badawcze sposobem na naukę 

biologii. W ramach zajęć lekcyjnych        

i pozalekcyjnych duży nacisk kładziemy 

na doskonalenie umiejętności analizy, 

wnioskowania oraz przetwarzania 

informacji, niezbędne podczas 

rozwiązywania zadań  z arkuszy 

maturalnych. Atrakcyjność tego profilu 

zwiększają wycieczki edukacyjne       

oraz prelekcje pracowników uczelni 

wyższych, Sanepidu oraz innych 

instytucji związanych  z edukacją 

przyrodniczą. Dla chętnych oferujemy 

pomoc   w przygotowywaniu się do 

Olimpiady Biologicznej, Olimpiady 

Chemicznej, Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej oraz innych olimpiad          

i konkursów tematycznych. 

 

 

Po zdaniu matury 

studia na wielu 
kierunkach 

uniwersyteckich 

oraz 

politechnicznych 

(medycyna, 

stomatologia, 

farmacja, 

weterynaria, 

kosmetologia, 

dietetyka,    

biologia, 

biotechnologia, 

analityka 

medyczna, 

inżynieria 

biomedyczna, 

chemia, 

chemia medyczna, 

ratownictwo 

medyczne, 

fizjoterapia, 

psychologia, 

ogrodnictwo, 

technologia 

żywności, 

dietetyka 

i inne). 

 

 

PSYCHOLOGICZNO- 

PEDAGOGICZNY 

 

JĘZYK POLSKI 

BIOLOGIA 

 

oraz 

JĘZYK ANGIELSKI 

lub 

WIEDZA 

O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

Lekcje biologii odbywają się w bardzo 

dobrze wyposażonej pracowni. W trakcie 

zajęć rozwijamy u uczniów umiejętności 

przeprowadzania  doświadczeń oraz 

obserwacji  ułatwiających naukę 

przedmiotu. Dla chętnych organizujemy 

pozalekcyjne zajęcia rozszerzające         

z  języka polskiego i biologii. 

Atrakcyjność tego profilu zwiększą 

zajęcia  w ramach współpracy z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną              

w Przeworsku. Organizujemy  prelekcje   

i warsztaty z udziałem pracowników 

Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego oraz innych oraz innych 

instytucji związanych  z edukacją.   

Efektywność uczenia zwiększają 

wycieczki dydaktyczne.  

 

 

Po zdaniu matury 

studia na wielu 
kierunkach 

uniwersyteckich 

oraz innych uczelni               

( filologia polska, 

psychologia, 

psychologia 

społeczna, 

pedagogika, 

kulturoznawstwo, 

socjologia,   

public – relations,  

dietetyka, zdrowie 

publiczne, 

komunikacja 

społeczna,    

i inne) 



 

PRAWNICZO- 

MEDIALNY 

 

JĘZYK POLSKI 

HISTORIA 

 

oraz 

WIEDZA 

O SPOŁECZEŃSTWIE 

lub 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Lekcje języka polskiego, historii                 

i wiedzy o społeczeństwie odbywają     

się w pracowniach wyposażonych                    

w nowoczesne pomoce dydaktyczne 

Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie 

mogą uczestniczyć w redagowaniu 

szkolnych portali, okolicznościowych 

gazetek. Zachęcamy również uczniów  

do udziału w ważnych wydarzeniach 

szkolnych w charakterze aktora, 

reportera i fotoreportera. 

Atrakcyjność tego profilu zwiększą 

zajęcia w ramach współpracy z IPN, 

Muzeum w Przeworsku oraz liczne 

wyjazdy edukacyjne (m. in. do TVP 

Rzeszów, TVN, Radio Rzeszów). 

Podczas spotkań z prawnikami oraz 

lekcji w sądzie uczniowie poznają pracę 

w wymiarze sprawiedliwości. Chętni 

mają również  możliwość udziału           

w projektach edukacyjnych oraz  

licznych konkursach  i olimpiadach 

przedmiotowych.. 

 

Po zdaniu matury 

studia na wielu 
kierunkach 

uniwersyteckich 

oraz innych uczelni               

( filologia polska, 

psychologia, 

filozofia, 

socjologia, 

 historia,  

historia sztuki, 

archeologia,  

prawo,  

stosunki 

międzynarodowe, 

bezpieczeństwo  

narodowe, 

administracja, 

socjologia, 

dziennikarstwo        

i inne). 

 


