
1B Klasa z rozszerzonym programem języka 

polskiego, historii, języka angielskiego 

 
 
Nauczane języki: język angielski(kontynuacja), język niemiecki(od podstaw); 
Przedmioty uzupełniające: 

- przyroda 
- grafika komputerowa, 
- ekonomia w praktyce. 
 

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty: 

• ocena z języka polskiego; 
• ocena z matematyki; 
• ocena z języka obcego nowożytnego (najlepsza ocena); 
• jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia,  
    chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie. 

 

Ucząc się z nami:  

• poznasz tajniki debat politycznych, 
• poszerzysz swoją wiedzę z zakresu historii regionalnej, 
• rozwiniesz zainteresowania literaturą, sztuką i kultur ą, 
• przeżyjesz przygodę realizując się w konkursach językowych i literackich, 

prezentacjach i projektach, w tym także teatralnych i recytatorskich, 
• przeżyjesz fascynującą przygodę uczestnicząc w ambitnych seansach 

filmowych i spektaklach teatralnych, 
• będziesz możliwość uczestniczenia w nagraniach radiowych i telewizyjnych, 
• dasz wyraz swoim umiejętnościom aktorskim w kole recytatorskim,  
• rozwiniesz zainteresowania i zaprzyjaźnisz się z fascynującymi, młodymi 

ludźmi, którzy patrzą na świat podobnie jak Ty. 
 
Nauka w klasie 1B przygotowuje absolwentów do podjęcia nauki na studiach: 
polonistyka, prawo, historia, psychologia, socjologia, pedagogika, politologia, 
filozofia, teatrologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki 
międzynarodowe, zarządzanie mediami, reżyseria filmowa, kierunki filologiczne, 
filmoznawstwo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Uczniowie naszej szkoły osiągają liczne sukcesy w konkursach recytatorskich 
i projektach teatralnych., które odbywają się w Teatrze Powszechnym 
im. J. Kochanowskiego w Radomiu. 
Sukcesywnie organizujemy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, w którym nasza 
młodzież zajmuje czołowe miejsca. 
Jesteśmy jedynym w pełni integracyjnym liceum na Mazowszu. 
Uczniowie ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności czują się u nas bezpiecznie. 
W naszej szkole nie ma barier architektonicznych. Posiadamy windę i podjazdy. 
Uczymy się w małych 20-osobowych klasach. 
Na lekcjach obecni są nauczyciele wspomagający. 
Współpracujemy z organizacjami samorządowymi działającymi na rzecz osób 
z niepełnosprawnością i ich rodzin. 
 

Zapewniamy: 
 

• wszechstronne wsparcie, opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną ze 
strony wykwalifikowanej kadry specjalistów, 

• dodatkowe doradztwo dla uczniów z niepełnosprawnością i ich rodziców ze 
strony naszego pedagoga opiekuńczego, 

• indywidualizację pracy, 
• pomoc w rozwijaniu zainteresowań i znalezieniu dalszej ścieżki rozwoju. 

 


