
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
83-110 Tczew, ul. Szkoły Morskiej 1 

tel./faks (58) 531 05 25, www.1lotczew.pl 
e-mail: pierwsze.liceum.tczew@gmail.com 

                                

UWAGA!  

Proszę wypełniać czytelnie PISMEM DRUKOWANYM. Prosimy o dokładne wypełnianie wszystkich rubryk, 

szczególnie dotyczących wyboru przedmiotów rozszerzonych i języków obcych. Za nieczytelne lub niedokładne 

wypełnienie podania szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

…………………………………………………. 
/imię i nazwisko/ 

 

…………………………………………………. 
/adres/ 

 

…………………………………………………. 
/telefon ucznia/ 

Tczew, dnia ………………………….

Dyrektor 

I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie 

 

 

 

PODANIE – wybór języków obcych i przedmiotów rozszerzonych 

Języki obce, których uczyłam(em) się: 

w szkole podstawowej ..…………………………………………………………………. 

poza szkołą ……………………………………………………………………………… 

 

WYBÓR JĘZYKÓW OBCYCH 
W naszej szkole każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych. W roku szkolnym 

2022/2023 wszyscy uczniowie klas pierwszych będą realizowali język angielski jako I język obcy 

(w większym wymiarze godzin) i II język obcy jeden do wyboru. 

Uczniowie:  

 w klasach I A, I B, I C, IF  wybierają jeden z języków: niemiecki, rosyjski, hiszpański 

 w klasach I D, I E wybierają jeden z języków: niemiecki, francuski. 

 

UWAGA! Jeżeli w klasie dany II język obcy wybierze zbyt mała lub zbyt duża liczba uczniów, 

to szkoła może zaproponować tym uczniom naukę innego języka obcego. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych niezbędnych w procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2018, poz. 1000). 
 

 
…………………………………………………… 

/podpis kandydata/



Uwaga!  W poniższej tabeli dla wybranych przez siebie klas zaznacz: 

 w kolumnie trzeciej: jaki przedmiot rozszerzony chcesz realizować, 

 w kolumnie czwartej: swój wybór II języka obcego. 

 

PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 

 PUNKTOWANE 

(cztery przedmioty  

w każdej klasie) 

WYBÓR 

PRZEDMIOTÓW  

ROZSZERZONYCH 

(zaznacz x) 

WYBÓR  

II JĘZYKA 

OBCEGO 

(zaznacz x) 

KLASA 1A   HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA 

język polski/  

wiedza o społeczeństwie (*) 
 

język angielski 
 

biologia/historia (*) 

język polski 

matematyka 

dwa przedmioty  

z najwyższą oceną spośród: 

język angielski, historia, 

biologia, wos  

□ język polski 

□ wiedza o społeczeństwie □ język niemiecki 

□ język rosyjski 

□ język hiszpański □ biologia 

□ historia 

KLASA 1B   HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZA 

język polski/  

wiedza o społeczeństwie (*) 
 

język angielski 
 

geografia/biologia (*) 

język polski 

matematyka 

dwa przedmioty  

z najwyższą oceną spośród: 

język angielski, biologia, 

geografia, wos 

□ język polski 

□ wiedza o społeczeństwie □ język niemiecki 

□ język rosyjski 

□ język hiszpański □ geografia 

□ biologia 

KLASA 1C   BIOL-CHEM 

biologia 
 

chemia 
 

język angielski 

język polski 

matematyka 

dwa przedmioty  

z najwyższą oceną spośród: 

biologia, chemia,  

język angielski 

 

□ język niemiecki 

□ język rosyjski 

□ język hiszpański 

KLASA 1D   MAT-FIZ 

matematyka 
 

fizyka 
 

język angielski 

język polski 

matematyka 

fizyka 

język angielski 

 
□ język niemiecki 

□ język francuski 

KLASA 1E   INFORMATYCZNA 

matematyka 
 

fizyka/geografia (*) 
 

informatyka 

język polski 

matematyka 

dwa przedmioty  

z najwyższą oceną spośród:  

fizyka, geografia, 

informatyka 

□ fizyka 

□ geografia 

 

□ język niemiecki 

□ język francuski 

KLASA 1F   PRZYRODNICZA 

matematyka 
 

geografia/chemia (*) 
 

język angielski 

język polski 

matematyka 

dwa przedmioty  

z najwyższą oceną spośród:  

geografia, chemia,  

język angielski 

□ geografia 

□ chemia 

 

□ język niemiecki 

□ język rosyjski 

□ język hiszpański 

(*) przedmiot do wyboru (będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych) 

UWAGA! Grupy zostaną utworzone, gdy będzie wystarczająca liczba chętnych. 


