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Zapraszamy do „Sobieskiego”!  

Należymy do  
prestiżowego grona   
najlepszych  liceów  
w Polsce 

Jesteśmy nowoczesnym liceum z ponad 160-letnią tradycją. 
Naszym priorytetem jest dbałość o wysoki poziom kształcenia w przyjaznej 
i twórczej atmosferze.

W „Sobieskim” przygotowujemy do studiów na najwyższym poziomie
oraz wspieramy w rozwijaniu zainteresowań i pasji.  W tej szkole zdobędziesz nowych przyjaciół, będziesz 
doskonalił języki obce uczestnicząc w wymianach młodzieży  ze szkołami z Hiszpanii i Włoch oraz w projek-
tach programu Erasmus+. 

Co roku bierzemy udział w spotkaniach międzynarodowych młodzieży w Niemczech. Uzyskaliśmy akredytację 
Erasmus+, co oznacza, że nasi uczniowie będą mieli jeszcze więcej możliwości wyjazdu za granicę. 
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Drogi uczniu! Zapraszamy Cię do nauki w klasach:
Profil ekonomiczny dwujęzyczny:

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: chemia, geografia, język angielski
Nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym to klucz do sukce-

su w świecie biznesu, turystyki i dyplomacji. Stały kontakt z zagadnieniami 

Profil ekonomiczny
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Jeśli w przyszłości planujesz studiować ekonomię, zarządzanie, marke-
ting, stosunki międzynarodowe, rachunkowość, bankowość, geodezję lub 
gospodarkę przestrzenną, ten profil jest dla Ciebie.

Nauczysz się jak być przedsiębiorczym, weźmiesz udział w szkolnej in-
ternetowej grze giełdowej, dowiesz się, jak założyć własny biznes. Profil
ekonomiczny to jednak nie tylko matematyka i przedsiębiorczość. Z na-
mi będziesz rozwijać także swoje pasje geograficzne dzięki wyjściom,
wycieczkom, spotkaniom z podróżnikami oraz udziałowi wykładach 
i warsztatach w Uniwersytecie Gdańskim.

Profil medyczny
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Zapraszamy Cię do wyboru tego profilu, jeśli wiążesz
swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych 
i medycznych. To profil dla przyszłych lekarzy, stomatolo-
gów, farmaceutów, pielęgniarek, ratowników medycznych 
i fizjoterapetów i weterynarzy.

Będziesz miał okazję poznawać tajniki biologii i chemii nie tylko od 
strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, samodzielnie prowadząc 
eksperymenty. Weźmiesz udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. 
Będziesz rozwijać swoje zainteresowania i sprawdzać swoją wiedzę w olim-
piadach oraz konkursach ekologicznych i biologicznych.

Profil politechniczny
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski

Wybierając ten profil zdobędziesz wiedzę i umiejętności nie-
zbędne, aby w przyszłości z powodzeniem studiować na kierunkach in-
żynierskich, a także budownictwo, automatykę i robotykę, matematykę, 
fizykę, informatykę czy energetykę. Nauka w profilu politechnicznym da Ci

szansę zdobycia indeksu Politechniki Gdańskiej już w drugiej klasie!
Jeśli fascynują Cię nauki ścisłe, jesteś ambitny, pracowity, nie boisz się 
nowych wyzwań, a matematyka jest Twoją pasją, to propozycja dla Cie-
bie. Czekają na Ciebie ciekawe zajęcia z fizyki ilustrowane pokazami z do-
świadczeniami oraz wycieczki tematyczne, między innymi do Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych, czy obserwatorium astronomicznego. Najlepsi 
matematycy tworzą drużynę, która bierze udział w „Pomorskich Meczach 
Matematycznych” współorganizowanych przez Instytut Matematyki  Uni-

wersytetu Gdańskiego.

Profil humanistyczny 
 
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

W tym profilu przygotujesz się do studiów humanistycznych
- na wydziałach filologicznych, historycznych czy dziennikar-
skich, a także do studiowania psychologii czy pedagogiki.

Lubisz czytać, sam tworzysz literaturę, pasjonujesz 
się teatrem i kinem, fascynują Cię nowe media, chciałbyś 

spróbować swoich sił jako dziennikarz? A może masz duszę 
artysty, marzysz o występach na scenie, recytacji, śpiewie? 

Ten profil jest dla Ciebie.

Profil prawniczy
Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski

To wymarzony profil dla przyszłych studentów prawa i administracji
i nie tylko. Absolwenci mogą podjąć studia interdyscyplinarne, ubiegać się 
o przyjęcie na wydziały: historyczny, nauk społecznych, filologiczny czy za-
rządzania. 

Jeśli pasjonują Cię współczesne zjawiska w świecie, wielka i mała po-
lityka, dynamicznie rozwijające się społeczeństwo, prawo konstytucyjne 
i praktyczne rozwiązania prawne, jeśli marzysz o karierze w administracji, 
instytucjach europejskich i samorządowych, jeśli chciałbyś zostać prawni-
kiem - ten profil jest dla Ciebie.

ekonomicznymi i związanymi z geografią w języku angielskim ułatwi wam
w przyszłości rekrutację na stanowiska biznesowe, udane negocjacje oraz 
nawiązywanie kontaktów handlowych i turystycznych. 

Profil ekonomiczny dwujęzyczny objęty jest patronatem Polskiego To-
warzystwa Neofilologicznego (Koło Gdańsk) działającego na Wydziale Filo-
logicznym Uniwersytetu Gdańskiego.



Oferujemy:
▪ możliwość zdobycia certyfikatów językowych (Cambridge English B2 i C1)
▪  rozwijanie talentów aktorskich w szkolnym kole teatralnym „Prawie Lucki”
▪  udział w seminariach międzynarodowych w Niemczech, projektach Erasmus+ oraz eTwinning
▪  różnorodne zajęcia sportowe
▪  naukę języka angielskiego specjalistycznego dla danego profilu oraz naukę języka niemieckiego 

lub hiszpańskiego
▪  przygotowanie do konkursów i olimpiad 
▪  doskonalenie kreatywnego myślenia i pracy zespołowej na zajęciach Odysei Umysłu
▪  dla aktywnych: Klub Europejski, wolontariat, Caritas, PCK, Samorząd Uczniowski
▪  koła zainteresowań: filozoficzne, fotograficzne, translatorskie, dziennikarskie
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1. Co to jest nauczanie dwujęzyczne?

2. Dlaczego warto uczyć się w grupie dwujęzycznej?

3. Czy nauczanie dwujęzyczne oznacza, że niektóre przedmioty będą tylko po angielsku?

4. Czy będę mieć więcej lekcji języka angielskiego niż uczniowie w innych klasach?

5. Z jakich podręczników będę się uczyć?

6. Czy muszę zdawać dodatkowy egzamin, żeby dostać się do tej klasy?

7. Kiedy odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych?

https://www.liceum1.pl

PL EN
Questions and Answers:

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w 
języku obcym. W naszej szkole będziesz się mógł uczyć chemii i geografii w języku angielskim.

Nauczanie dwujęzyczne zapewni Ci lepsze przygotowanie do podjęcia nauki na wyższych uczelniach nie tylko 
w Polsce, ale również za granicą. Zagwarantuje wszechstronny rozwój, ułatwi zdobycie pożądanych na rynku 
pracy certyfikatów językowych, a przede wszystkim da możliwość posługiwania się językiem obcym w spo-
sób autentyczny, otworzy Cię na świat i poszerzy horyzonty.

Geografia i chemia będą prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w proporcjach dostosowa-
nych do możliwości uczniów. Nie musisz się martwić, że nie będziesz rozumiał nauczyciela. 

Tak, jeśli wybierzesz klasę z nauczaniem dwujęzycznym, będziesz mieć w pierwszej klasie 6 lekcji języka an-
gielskiego tygodniowo. W drugiej i trzeciej będzie to aż 8 lekcji w tygodniu, a w czwartej 7.

Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła 
w języku angielskim.

O przyjęciu do grupy dwujęzycznej decyduje w pierwszej kolejności pozytywny wynik sprawdzianu kompe-
tencji językowych, a w drugiej punkty, jakie uzyskasz podczas rekrutacji. 

Informacje o terminie przeprowadzenia sprawdzianu znajdują się na stronie internetowej:
https://liceum1.pl/rekrutacja-szczegoly/terminarz


