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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 Niemiec, Hiszpanii i Włoch oraz w projektach programu Erasmus+.

Należymy do prestiżowego grona
najlepszych liceów w Polsce
- w rankingu „Perspektyw” zdobyliśmy tytuł
„Srebrnej Szkoły 2019”

Zapraszamy do „Sobieskiego”!

Drogi uczniu!
Zapraszamy Cię do nauki w klasach:
Klasa humanistyczno-prawnicza
Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia oraz do
wyboru: język polski lub wiedza i społeczeństwo. Klasa objęta
patronatem kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Uniwersytetu Gdańskiego.
W tej klasie przygotujesz się do studiów humanistycznych
– na wydziałach ﬁlologicznych, historycznych, prawniczych
czy dziennikarskich, a także do studiowania psychologii czy
pedagogiki.
Lubisz czytać lub 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?
Marzysz o karierze prawniczej? Ta klasa jest dla Ciebie!

Klasa ekonomiczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geograﬁa, język angielski. Przedmiot uzupełniający:
ekonomia w praktyce.
Jeśli w przyszłości planujesz studiować ekonomię, zarządzanie, marketing, stosunki międzynarodowe, rachunkowość, bankowość, geodezję lub gospodarkę
przestrzenną, to jest proﬁl dla Ciebie.
W tej klasie nauczysz się jak być przedsiębiorczym, weźmiesz
udział w szkolnej internetowej grze giełdowej, dowiesz się jak założyć
własny biznes. Klasa ekonomiczna to nie tylko matematyka i przedsiębiorczość. Z nami będziesz rozwijać swoje pasje geograﬁczne - dzięki
wyjściom, wycieczkom, spotkaniom z podróżnikami oraz udziałowi
w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Gdańskim.

Klasa medyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.
Zapraszamy Cię do tej klasy, jeśli wiążesz swoją przyszłość ze
studiami na kierunkach przyrodniczych i medycznych. To klasa
dla przyszłych lekarzy, stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek, sanitariuszy, weterynarzy.
Będziesz miał okazję poznawać tajniki biologii i chemii nie
tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, samo-

dzielnie prowadząc eksperymenty. Współpracujemy z Gdańskim
Uniwersytetem Medycznym, bierzemy udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Będziesz rozwijać swoje zainteresowania
i sprawdzać swoją wiedzę w olimpiadach, konkursach ekologicznych i biologicznych.

Klasa politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka,
język angielski.
W tej klasie będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne, aby w przyszłości z powodzeniem studiować na kierunkach inżynierskich, budownictwo, automatykę i robotykę, matematykę, ﬁzykę, czy energetykę. Nauka
w klasie politechnicznej da Ci szansę zdobycia indeksu
na Politechnikę Gdańską już w drugiej klasie!
Jeśli fascynują Cię nauki ścisłe, jesteś ambitny
i pracowity, nie boisz się nowych wyzwań, a matematyka jest Twoją pasją, to propozycja dla
Ciebie. Czekają na Ciebie ciekawe zajęcia z ﬁzyki
ilustrowane pokazami i doświadczeniami 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 UG.

Klasa informatyczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, ﬁzyka, informatyka.
Klasa informatyczna przygotuje Cię do studiowania na
kierunkach związanych z informatyką. Oprócz gruntownego
przygotowania z matematyki i fizyki, w klasie informatycznej
możesz doskonalić umiejętności związane z algorytmiką i programowaniem, tworzeniem i obsługą baz danych w języku SQL,
obsługą arkuszy kalkulacyjnych i pracą z multimediami i grafiką
2D i 3D. Na lekcjach informatyki przygotujesz się do rozszerzonej matury z informatyki. Bazowym językiem programowania
jest język C++. Jeśli pasjonujesz się naukami ścisłymi, interesujesz się nowinkami technologicznymi, a komputery to Twoja
pasja, zapraszamy!

Oferujemy:
▪ możliwość zdobycia certyﬁkatów językowych (Cambridge English FCE, CAE; Goethe-Zertiﬁkat A2, B1)
▪ 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 francuskiego

▪ naukę języka kaszubskiego i łaciny
▪ przygotowanie do konkursów i olimpiad
▪ doskonalenie kreatywnego myślenia i pracy zespołowej na zajęciach Odysei Umysłu
▪ dla aktywnych: Klub Europejski, wolontariat, Caritas, PCK
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Po raz pierwszy w „Sobieskim”
Od września 2020 r. otwieramy w naszej szkole
grupy dwujęzyczne z językiem angielskim.
Jeśli nauka języków obcych jest dla Ciebie priorytetem
i lubisz stawiać sobie ambitne cele, masz do wyboru dwie klasy
z nauczaniem dwujęzycznym:

Klasa medyczna

Klasa ekonomiczna

a w niej grupa dwujęzyczna z matematyką,
chemią i językiem angielskim

a w niej grupa dwujęzyczna z matematyką,
geograﬁą i językiem angielskim

Ucząc się w tej klasie, poznasz fascynujący świat
matematyki, chemii i medycyny, a to wszystko jeszcze przy pomocy języka angielskiego! Intensywna
nauka tego języka umożliwi ci dostęp do
najświeższych źródeł wiedzy, a uzyskana
biegłość językowa przyda się w przyszłości na wyjazdach stażowych
i stypendialnych podczas studiów
związanych na przykład z medycyną i naukami przyrodniczymi.

Nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na tym proﬁlu to klucz do sukcesu w świecie
biznesu, turystyki i dyplomacji. Stały kontakt
z zagadnieniami ekonomicznymi i związanymi z geograﬁą w języku angielskim ułatwi wam w przyszłości rekrutację na
stanowiska biznesowe, udane negocjacje oraz nawiązywanie kontaktów handlowych i turystycznych.
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1. Co to jest nauczanie dwujęzyczne?
Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym. W naszej szkole będziesz się mógł uczyć matematyki i geograﬁi lub chemii w języku angielskim,
w zależności od tego jaką klasę wybierzesz.
2. Dlaczego warto uczyć się w grupie dwujęzycznej?
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 sposób autentyczny, otworzy Cię na świat i poszerzy horyzonty.
3. Czy nauczanie dwujęzyczne oznacza, że niektóre przedmioty będą tylko po angielsku?
Matematyka, geograﬁa lub chemia będą prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Nie musisz się martwić, że nie będziesz rozumiał nauczyciela.
4. Czy będę mieć więcej lekcji języka angielskiego niż uczniowie w innych klasach?
Tak, jeśli wybierzesz klasę z nauczaniem dwujęzycznym, będziesz mieć w pierwszej klasie 6 lekcji języka angielskiego tygodniowo. W drugiej, trzeciej i czwartej klasie będzie to aż 8 lekcji w tygodniu.
5. Z jakich podręczników będę się uczyć?
Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła
w języku angielskim.
6. Czy muszę zdawać dodatkowy egzamin, żeby dostać się do tej klasy?
O przyjęciu do grupy dwujęzycznej decyduje w pierwszej kolejności pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, a w drugiej punkty, jakie uzyskasz podczas rekrutacji.
7. Kiedy odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych?
Termin sprawdzianu będzie podany na stronie internetowej szkoły: www.liceum1.pl
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