
GRUPA 
MEDIALNA

Przedmioty nauczane 
na poziomie rozszerzonym:

język polski
historia
język angielski

Języki obce:

język angielski
język niemiecki

Przedmiot dodatkowy:
warsztaty medialne

Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w:

 tworzeniu szkolnej telewizji Flesz 
TV www.facebook.pl/Flesz TV 
Szkolna Telewizja,

 spotkaniach z dziennikarzami, 
rzecznikami prasowymi, operato-
rami filmowymi, scenografami,

 wycieczkach do instytucji medial-
nych i filmowych w celu poznania 
pracy różnych twórców,

 procesie powstawania materiału 
telewizyjnego i filmu,

 projektach edukacji filmowej,

 warsztatach medialnych,

 wycieczkach tematycznych,

 lekcjach muzealnych,

 współtworzeniu akcji promujących 
wydarzenia kulturalne.

Jeśli lubisz pisać, czytasz wywia-
dy, felietony, reportaże, chcesz
być na bieżąco z tym, co w kraju
i na świecie - jest to klasa dla
Ciebie. Ucząc się w niej, zyskujesz
szansę współtworzenia gazetki
szkolnej, strony internetowej,
telewizji szkolnej, poznania od
kuchni pracy dziennikarza
telewizyjnego i radiowego
(cykliczne wizyty w regionalnym
ośrodku Telewizji Polskiej
i Polskiego Radia). Warsztat
pisarski udoskonalisz, uczestni-
cząc w obozach dziennikarskich.

Jako absolwent tej klasy będziesz
mógł studiować m.in. dzienni-
karstwo, organizację produkcji
telewizyjnej i filmowej, realizację
telewizyjną, filologię angielską,
iberystykę, skandynawistykę,
lingwistykę stosowaną, japoni-
stykę, prawo, administrację,
komunikację wizerunkową m.in.
na Uniwersytecie Wrocławskim
i Uniwersytecie Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu.

GRUPA 
DZIENNIKARSKA

Przedmioty nauczane 
na poziomie rozszerzonym:

język polski
historia
język angielski

Języki obce:
język angielski
język niemiecki

Przedmiot dodatkowy:
warsztaty dziennikarskie

Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w:

 Młodzieżowej  Wszechnicy  Dzienni-
karskiej,

 zespole   redagującym   miesięcznik 
„Szlif”,

 praktykach dziennikarskich w regio-
nalnych redakcjach,

 Olimpiadzie Literatury i Języka  Pol-
skiego, Olimpiadzie Wiedzy o Med-
iach oraz Olimpiadzie Historycznej,

 projektach edukacyjnych 
(np. Comenius+, Wrocław miastem 
wielu kultur),

 wykładach w Instytucie Filologii Pol-
skiej i w Ossolineum,

 konkursach literackich 
i dziennikarskich,

• społecznych debatach dla szerszej
publiczności.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, j.polski, j.obcy
obowiązkowy

czwarty przedmiot: historia

DZIENNIKARSKO-

MEDIALNAKLASA  A
GRUPA 
MEDIALNA

Przedmioty nauczane 
na poziomie rozszerzonym:

język polski
historia
język angielski

Języki obce:

język angielski
język niemiecki

Przedmiot dodatkowy:
warsztaty medialne

Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w:

 tworzeniu szkolnej telewizji Flesz 
TV www.facebook.pl/Flesz TV 
Szkolna Telewizja,

 spotkaniach z dziennikarzami, 
rzecznikami prasowymi, operato-
rami filmowymi, scenografami,

 wycieczkach do instytucji 
medialnych i filmowych w celu 
poznania pracy różnych twórców,

 procesie powstawania materiału 
telewizyjnego i filmu,

 projektach edukacji filmowej,

 warsztatach medialnych,

 wycieczkach tematycznych,

 lekcjach muzealnych,

 współtworzeniu akcji promujących 
wydarzenia kulturalne.

Jeśli lubisz pisać, czytasz wywia-
dy, felietony, reportaże, chcesz
być na bieżąco z tym, co w kraju
i na świecie - jest to klasa dla
Ciebie. Ucząc się w niej, zyskujesz
szansę współtworzenia gazetki
szkolnej, strony internetowej,
telewizji szkolnej, poznania od
kuchni pracy dziennikarza
telewizyjnego i radiowego
(cykliczne wizyty w regionalnym
ośrodku Telewizji Polskiej
i Polskiego Radia). Warsztat
pisarski udoskonalisz, uczestni-
cząc w obozach dziennikarskich.

Jako absolwent tej klasy będziesz
mógł studiować m.in. dzienni-
karstwo, organizację produkcji
telewizyjnej i filmowej, realizację
telewizyjną, filologię angielską,
iberystykę, skandynawistykę,
lingwistykę stosowaną, japoni-
stykę, prawo, administrację,
komunikację wizerunkową m.in.
na Uniwersytecie Wrocławskim
i Uniwersytecie Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu.

GRUPA 
DZIENNIKARSKA

Przedmioty nauczane 
na poziomie rozszerzonym:

język polski
historia
język angielski

Języki obce:
język angielski
język niemiecki

Przedmiot dodatkowy:
warsztaty dziennikarskie

Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w:

 Młodzieżowej  Wszechnicy  Dzienni-
karskiej,

 zespole   redagującym   miesięcznik 
„Szlif”,

 praktykach dziennikarskich w regio-
nalnych redakcjach,

 Olimpiadzie Literatury i Języka  Pol-
skiego, Olimpiadzie Wiedzy o Med-
iach oraz Olimpiadzie Historycznej,

 projektach edukacyjnych                 
(np. Comenius+, Wrocław miastem 
wielu kultur),

 wykładach w Instytucie Filologii Pol-
skiej i w Ossolineum,

 konkursach literackich 
i dziennikarskich,

• społecznych debatach dla szerszej
publiczności.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, j.polski, j.obcy
obowiązkowy

czwarty przedmiot: historia

DZIENNIKARSKO-

MEDIALNAKLASA  A



Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

biologia 
chemia 
matematyka

Języki obce:
język angielski 
język niemiecki 

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• zajęciach laboratoryjnych w szkolnej pracowni chemicznej 
- Koło Młodych Chemików,

• zajęciach terenowych i warsztatowych – badanie i poznawanie 
środowiska naturalnego regionu,

• wyjściach edukacyjno - poznawczych i wycieczkach 
przedmiotowych,

• zajęciach laboratoryjnych, seminariach tematycznych
• i wykładach na Uniwersytecie Przyrodniczym, Uniwersytecie 

Wrocławskim i w szkole,
• projektach edukacyjnych,
• projektach naukowo – badawczych, realizowanych przez uczniów 

pod kierunkiem nauczyciela.

Jeśli interesujesz się przedmio-
tami przyrodniczymi i chcesz
w przyszłości realizować się
w zawodzie lekarza, farma-
ceuty, weterynarza, biologa
czy chemika, wybierz klasę
przyrodniczą. Ucząc się w niej,
będziesz miał szansę brać
udział w zajęciach innowa-
cyjnych, opartych na metodach
praktycznego zdobywania
wiedzy, takich jak:
doświadczenia, badania labo-
ratoryjne oraz wycieczki
edukacyjne. Nauka w tej klasie
umożliwi Ci doskonałe przygo-
towanie do matury, a następ-
nie podjęcie studiów na tak
przyszłościowych kierunkach
jak: medycyna, stomatologia,
farmacja, analityka medyczna,
weterynaria, kosmetologia,
biotechnologia, ochrona środo-
wiska i wielu innych.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: biologia

KLASA  B 
UNIWERSYTECKA

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

biologia 
chemia 
matematyka

Języki obce:
język angielski 
język niemiecki 

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• zajęciach laboratoryjnych w szkolnej pracowni chemicznej 
- Koło Młodych Chemików,

• zajęciach terenowych i warsztatowych – badanie i poznawanie 
środowiska naturalnego regionu,

• wyjściach edukacyjno - poznawczych i wycieczkach 
przedmiotowych,

• zajęciach laboratoryjnych, seminariach tematycznych
• i wykładach na Uniwersytecie Przyrodniczym, Uniwersytecie 

Wrocławskim i w szkole,
• projektach edukacyjnych,
• projektach naukowo – badawczych, realizowanych przez uczniów 

pod kierunkiem nauczyciela.

Jeśli interesujesz się przedmio-
tami przyrodniczymi i chcesz
w przyszłości realizować się
w zawodzie lekarza, farma-
ceuty, weterynarza, biologa
czy chemika, wybierz klasę
przyrodni-czą. Ucząc się w niej,
będziesz miał szansę brać
udział w zajęciach innowa-
cyjnych, opartych na metodach
praktycznego zdobywania
wiedzy, takich jak:
doświadczenia, badania labo-
ratoryjne oraz wycieczki
edukacyjne. Nauka w tej klasie
umożliwi Ci doskonałe przygo-
towanie do matury, a następ-
nie podjęcie studiów na tak
przyszłościowych kierunkach
jak: medycyna, stomatologia,
farmacja, analityka medyczna,
weterynaria, kosmetologia,
biotechnologia, ochrona środo-
wiska i wielu innych.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy 

czwarty przedmiot: biologia

KLASA  B
UNIWERSYTECKA

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA



Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

matematyka
informatyka
fizyka

Języki obce: 
język angielski 
język rosyjski

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• wykładach oraz laboratoriach prowadzonych przez pracowników 
naukowych wrocławskich uczelni,

• warsztatach astronomicznych,
• projektach interdyscyplinarnych,
• wycieczkach edukacyjnych,
• projektach naukowo – badawczych, realizowanych przez uczniów 

pod kierunkiem nauczyciela.

Jeżeli przedmioty ścisłe nigdy
nie sprawiały Ci problemu
i chciałbyś kontynuować ich
naukę w liceum, wybierz klasę
politechniczną. Rozwiniesz
w niej zdolności matematyczne
i umiejętności informatyczne
oraz nauczysz się logicznego
myślenia. Zajęcia matematyki
w języku angielskim zaintere-
sują Cię, jeżeli planujesz studia
za granicą lub w Polsce na kie-
runkach z wykładowym języ-
kiem angielskim. W przyszłości
będziesz mógł wybrać studia na
wszystkich kierunkach np.
Politechniki Wrocławskiej i zo-
stać inżynierem, architektem,
matematykiem, fizykiem, czy
informatykiem. Możesz także
z powodzeniem kontynuować
naukę na Uniwersytecie Wro-
cławskim lub Uniwersytecie
Ekonomicznym.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: fizyka

KLASA  C 
POLITECHNICZNA

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

matematyka
informatyka
fizyka

Języki obce: 
język angielski 
język rosyjski

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• wykładach oraz laboratoriach prowadzonych przez pracowników 
naukowych wrocławskich uczelni,

• warsztatach astronomicznych,
• projektach interdyscyplinarnych,
• wycieczkach edukacyjnych,
• projektach naukowo – badawczych, realizowanych przez uczniów 

pod kierunkiem nauczyciela.

Jeżeli przedmioty ścisłe nigdy
nie sprawiały Ci problemu
i chciałbyś kontynuować ich
naukę w liceum, wybierz klasę
politechniczną. Rozwiniesz
w niej zdolności matematyczne
i umiejętności informatyczne
oraz nauczysz się logicznego
myślenia. Zajęcia matematyki
w języku angielskim zaintere-
sują Cię, jeżeli planujesz studia
za granicą lub w Polsce na kie-
runkach z wykładowym języ-
kiem angielskim. W przyszłości
będziesz mógł wybrać studia na
wszystkich kierunkach np.
Politechniki Wrocławskiej i zo-
stać inżynierem, architektem,
matematykiem, fizykiem, czy
informatykiem. Możesz także
z powodzeniem kontynuować
naukę na Uniwersytecie Wro-
cławskim lub Uniwersytecie
Ekonomicznym.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: fizyka

KLASA  C 
POLITECHNICZNA



Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

matematyka
geografia
język angielski

Języki obce: 
język angielski 
język niemiecki

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• wycieczkach edukacyjnych (np. Dolnośląski Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości, Wrocławski Park Technologiczny, Dolnośląska 
Izba Gospodarcza, Planetarium),

• lekcjach pokazowych w bankach i przedsiębiorstwach,

• wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie 
Wrocławskim i Uniwersytecie Przyrodniczym.

Jeśli jesteś przedsiębiorczy
i interesujesz się matematyką,
a w przyszłości chciałbyś założyć
własną firmę lub pracować dla
międzynarodowej korporacji, to
klasa ekonomiczna jest dla
Ciebie idealnym rozwiązaniem.
Tu pogłębisz swoje umiejętno-
ści matematyczne i nauczysz się
logicznego myślenia. Przedmiot
matematyka w ekonomii przy-
gotuje Cię do studiów na
Uniwersytecie Ekonomicznym
i SGH. Intensywna nauka języka
angielskiego, rozszerzona o fa-
chowe słownictwo ekono-
miczne, pozwoli Ci w przy-
szłości kontynuować naukę na
kierunkach: Bachelor Studies in
Finance, Business Informatics,
Bachelor in International
Business na Uniwersytecie Eko-
nomicznym, a także otworzy
Ci drogę na zagraniczne uczel-
nie lub na studia MBA. Klasa
ekonomiczna jest pierwszym
krokiem do spełnienia Twoich
marzeń.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: geografia

KLASA  D
EKONOMICZNA

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

matematyka
geografia
język angielski

Języki obce: 
język angielski 
język niemiecki

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• wycieczkach edukacyjnych (np. Dolnośląski Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości, Wrocławski Park Technologiczny, Dolnośląska 
Izba Gospodarcza, Planetarium),

• lekcjach pokazowych w bankach i przedsiębiorstwach,

• wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie 
Wrocławskim i Uniwersytecie Przyrodniczym.

Jeśli jesteś przedsiębiorczy
i interesujesz się matematyką,
a w przyszłości chciałbyś założyć
własną firmę lub pracować dla
międzynarodowej korporacji, to
klasa ekonomiczna jest dla
Ciebie idealnym rozwiązaniem.
Tu pogłębisz swoje umiejętno-
ści matematyczne i nauczysz się
logicznego myślenia. Przedmiot
matematyka w ekonomii przy-
gotuje Cię do studiów na
Uniwersytecie Ekonomicznym
i SGH. Intensywna nauka języka
angielskiego, rozszerzona o fa-
chowe słownictwo ekono-
miczne, pozwoli Ci w przy-
szłości kontynuować naukę na
kierunkach: Bachelor Studies in
Finance, Business Informatics,
Bachelor in International
Business na Uniwersytecie Eko-
nomicznym, a także otworzy
Ci drogę na zagraniczne uczel-
nie lub na studia MBA. Klasa
ekonomiczna jest pierwszym
krokiem do spełnienia Twoich
marzeń.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: geografia

KLASA  D
EKONOMICZNA



Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

GRUPA I GRUPA II
język polski wos
język angielski język angielski
historia historia

Języki obce: 
język angielski
język niemiecki

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• międzynarodowym programie Erasmus+,
• projekcie „Edukacja w miejscach pamięci”,
• projektach interdyscyplinarnych realizowanych podczas wymian 

międzynarodowych (Niemcy, Włochy, Anglia),
• wykładach naukowych organizowanych przez pracowników uczelni 

wyższych we Wrocławiu,
• konkursach i olimpiadach przedmiotowych np. Wiedzy Prawniczej, 

O państwie i prawie, Historycznej, Losy Żołnierza,
• wykładach i warsztatach z różnych dziedzin prawa, prowadzonych 

przez czynnych prawników,
• obserwacjach procesów sądowych.

Jeśli jesteś zainteresowany
podjęciem w przyszłości stu-
diów na kierunkach: prawo,
administracja, politologia sto-
sunki międzynarodowe lub na
Uniwersytecie Ekonomicznym:
ekonomia, międzynarodowe
stosunki gospodarcze, które
można studiować również
w języku angielskim, klasa
prawnicza jest dla Ciebie.

Rozwiniesz w niej umiejętności
posługiwania się dwoma języka-
mi obcymi, także w zakresie
specjalistycznego słownictwa
prawniczego. Jeżeli jesteś zain-
teresowany studiami za granicą
lub studiami filologicznymi
(m.in. koreanistyka, sinologia,
japonistyka, filologie skandyna-
wskie, niderlandystyka) to
warto wybrać profil prawniczy.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: historia

KLASA  E 
PRAWNICZA

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

GRUPA I GRUPA II
język polski wos
język angielski język angielski
historia historia

Języki obce: 
język angielski
język niemiecki

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• międzynarodowym programie Erasmus+,
• projekcie „Edukacja w miejscach pamięci”,
• projektach interdyscyplinarnych realizowanych podczas wymian 

międzynarodowych (Niemcy, Włochy, Anglia),
• wykładach naukowych organizowanych przez pracowników uczelni 

wyższych we Wrocławiu,
• konkursach i olimpiadach przedmiotowych np. Wiedzy Prawniczej, 

O państwie i prawie, Historycznej, Losy Żołnierza,
• wykładach i warsztatach z różnych dziedzin prawa, prowadzonych 

przez czynnych prawników,
• obserwacjach procesów sądowych.

Jeśli jesteś zainteresowany
podjęciem w przyszłości stu-
diów na kierunkach: prawo,
administracja, politologia sto-
sunki międzynarodowe lub na
Uniwersytecie Ekonomicznym:
ekonomia, międzynarodowe
stosunki gospodarcze, które
można studiować również
w języku angielskim, klasa
prawnicza jest dla Ciebie.

Rozwiniesz w niej umiejętności
posługiwania się dwoma języka-
mi obcymi, także w zakresie
specjalistycznego słownictwa
prawniczego. Jeżeli jesteś zain-
teresowany studiami za granicą
lub studiami filologicznymi
(m.in. koreanistyka, sinologia,
japonistyka, filologie skandyna-
wskie, niderlandystyka) to
warto wybrać profil prawniczy.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: historia

KLASA  E
PRAWNICZA



Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

matematyka
fizyka
język angielski

Języki obce:
język angielski
język niemiecki

Przedmiot dodatkowy:
rysunek architektoniczny

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• wykładach i laboratoriach prowadzonych przez pracowników 
naukowych wrocławskich uczelni,

• warsztatach projektowych,
• warsztatach  astronomicznych,
• projektach  interdyscyplinarnych,
• wycieczkach terenowych - architektonicznych,
• wyjściach na wystawy - architektury, grafiki, designu,
• warsztatach w Muzeum Architektury.

Jeżeli przedmioty ścisłe nigdy
nie sprawiały Ci problemu
i chciałbyś kontynuować ich
naukę w liceum, wybierz klasę
architektoniczną. Rozwiniesz
w niej zdolności matematyczne
i umiejętności fizyczne oraz
nauczysz się logicznego
myślenia. Zajęcia z rysunku,
warsztatów architektonicznych,
a także fizyki, informatyki
z elementami projektowania
pozwolą, że będziesz mógł
wybrać studia na wszystkich
kierunkach np. Politechniki
Wrocławskiej i zostać inżynie-
rem, architektem, matematy-
kiem, fizykiem, czy informaty-
kiem. Możesz także z powo-
dzeniem kontynuować naukę
na Uniwersytecie Wrocławskim
lub Uniwersytecie Ekonomi-
cznym.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: fizyka

KLASA  F
ARCHITEKTONICZNA

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

matematyka
fizyka
język angielski

Języki obce:
język angielski
język niemiecki

Przedmiot dodatkowy:
rysunek architektoniczny

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• wykładach i laboratoriach prowadzonych przez pracowników 
naukowych wrocławskich uczelni,

• warsztatach projektowych,
• warsztatach  astronomicznych,
• projektach  interdyscyplinarnych,
• wycieczkach terenowych - architektonicznych,
• wyjściach na wystawy - architektury, grafiki, designu,
• warsztatach w Muzeum Architektury.

Jeżeli przedmioty ścisłe nigdy
nie sprawiały Ci problemu
i chciałbyś kontynuować ich
naukę w liceum, wybierz klasę
architektoniczną. Rozwiniesz
w niej zdolności matematyczne
i umiejętności fizyczne oraz
nauczysz się logicznego
myślenia. Zajęcia z rysunku,
warsztatów architektonicznych,
a także fizyki, informatyki
z elementami projektowania
pozwolą, że będziesz mógł
wybrać studia na wszystkich
kierunkach np. Politechniki
Wrocławskiej i zostać inżynie-
rem, architektem, matematy-
kiem, fizykiem, czy informaty-
kiem. Możesz także z powo-
dzeniem kontynuować naukę
na Uniwersytecie Wrocławskim
lub Uniwersytecie Ekonomi-
cznym.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: fizyka

KLASA  F 
ARCHITEKTONICZNA



Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

GRUPA I GRUPA II
język polski język polski
język angielski język angielski
historia geografia

Języki obce: 
język angielski 
język rosyjski I grupa
język francuski II grupa

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• projektach interdyscyplinarnych realizowanych podczas wymian 
międzynarodowych (Niemcy, Francja, Anglia)

• międzynarodowym projekcie Erasmus+

• wyjściach edukacyjnych we Wrocławiu np. zwiedzanie Dzielnicy 
Czterech Świątyń, Panoramy Racławickiej, Centrum Historii 
Zajezdnia,

• projekcie „Edukacja w miejscach pamięci” i „Szkoła w mieście”

Jeśli interesuje Cię nauka języ-
ków obcych, poznawanie no-
wych kultur, ta klasa jest dla
Ciebie. Zdobędziesz umiejętno-
ści posługiwania się dwoma
językami obcymi, w tym języ-
kiem angielskim na poziomie
rozszerzonym, co pozwoli Ci
myśleć o studiach zagrani-
cznych. Dzięki zdobytym wiado-
mościom możesz dostać się na
wymarzony kierunek np.: japo-
nistykę, koreanistykę, sinologię,
filologię duńską, norweską,
szwedzką, fińską, judaistykę,
lingwistykę stosowaną, prawo,
administrację, ekonomię, socjo-
logię ekonomiczną, socjologię
grup dyspozycyjnych, euro-
peistykę, politologię, psycholo-
gię, turystykę i archeologię.
Klasa ta umożliwi Ci kontynua-
cję edukacji m.in. na
Uniwersytecie Wrocławskim,
Uniwersytecie Ekonomicznym,
Uniwersytecie Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu.
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Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: historia, geografia

KLASA  G
LINGWISTYCZNO-

KULTUROZNAWCZA
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

GRUPA I GRUPA II
język polski język polski
język angielski język angielski
historia geografia

Języki obce: 
język angielski 
język rosyjski I grupa
język francuski II grupa

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• projektach interdyscyplinarnych realizowanych podczas wymian 
międzynarodowych (Niemcy, Francja, Anglia)

• międzynarodowym projekcie Erasmus+

• wyjściach edukacyjnych we Wrocławiu np. zwiedzanie Dzielnicy 
Czterech Świątyń, Panoramy Racławickiej, Centrum Historii 
Zajezdnia,

• projekcie „Edukacja w miejscach pamięci” i „Szkoła w mieście”

Jeśli interesuje Cię nauka języ-
ków obcych, poznawanie no-
wych kultur, ta klasa jest dla
Ciebie. Zdobędziesz umiejętno-
ści posługiwania się dwoma
językami obcymi, w tym języ-
kiem angielskim na poziomie
rozszerzonym, co pozwoli Ci
myśleć o studiach zagrani-
cznych. Dzięki zdobytym wiado-
mościom możesz dostać się na
wymarzony kierunek np.: japo-
nistykę, koreanistykę, sinologię,
filologię duńską, norweską,
szwedzką, fińską, judaistykę,
lingwistykę stosowaną, prawo,
administrację, ekonomię, socjo-
logię ekonomiczną, socjologię
grup dyspozycyjnych, euro-
peistykę, politologię, psycholo-
gię, turystykę i archeologię.
Klasa ta umożliwi Ci kontynua-
cję edukacji m.in. na
Uniwersytecie Wrocławskim,
Uniwersytecie Ekonomicznym,
Uniwersytecie Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu.

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: historia, geografia

KLASA  G
LINGWISTYCZNO-

KULTUROZNAWCZA



GRUPA 
EKONOMICZNA

Przedmioty nauczane 
na poziomie rozszerzonym:

język niemiecki
matematyka
geografia

Języki obce:

język niemiecki
język angielski

Przedmiot dodatkowy:
Landeskunde
konwersacje

Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w:
• wymianach ze szkołami w Berlinie, 

Fuldzie,  Aurich,  Dreźnie, 
Westerstede, Markt Schwaben,

• projektach edukacyjnych
realizowanych wspólnie
z młodzieżą niemiecką,

• licznych konkursach i olimpiadach,
• konsultacjach przygotowujących

do egzaminu DSD na poziomie 
B2/C1,

• spotkaniach z przedstawicielami
Europejskiego Uniwersytetu
Viadrina,

• wykładach i konkursach
organizowanych przez  Instytut  
Filologii  Germańskiej

Jeśli jesteś zainteresowany
dalszym doskonaleniem języka
niemieckiego, poznawaniem kul-
tury krajów niemieckojęzycznych
i chcesz uczyć się niektórych
przedmiotów w tym języku,
ta klasa jest dla Ciebie.

Jeśli interesujesz się przedmio-
tami przyrodniczymi i chcesz
w przyszłości realizować się
w zawodzie lekarza, farmaceuty,
weterynarza, biologa czy chemi-
ka, wybierz z naszej bogatej
oferty grupę przyrodniczą. Nauka
w tej klasie umożliwi Ci doskona-
łe przygotowanie do matury,
a następnie podjęcie studiów na
tak przyszłościowych kierunkach
jak: medycyna, stomatologia, far-
macja na Uniwersytetach medy-
cznych w Polsce i w Niemczech.

Jeśli jesteś przedsiębiorczy i inte-
resujesz się matematyką,
a w przyszłości chciałbyś otworzyć
własną firmę lub pracować
w międzynarodowej korporacji,
to klasa ekonomiczna jest dla
Ciebie. Intensywna nauka języka
niemieckiego otworzy Ci drogę na
zagraniczne uczelnie lub na studia
MBA.

GRUPA 
PRZYRODNICZA

Przedmioty nauczane 
na poziomie rozszerzonym:

język niemiecki
biologia
chemia

Języki obce:

język niemiecki 
język angielski

Przedmiot dodatkowy:
Landeskunde
konwersacje

Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w:
• wymianach ze szkołami niemieckimi,

• projektach edukacyjnych
realizowanych wspólnie
z młodzieżą niemiecką,

• licznych konkursach i olimpiadach,

• konsultacjach przygotowujących
do egzaminu DSD na poziomie 
B2/C1,

• zajęciach laboratoryjnych, 
seminariach tematycznych 
i wykładach na Uniwersytecie 
Wrocławskim,

• projektach naukowo –badawczych,

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: biologia / geografia

KLASA   H   z programem DSD

GRUPA 
EKONOMICZNA

Przedmioty nauczane 
na poziomie rozszerzonym:

język niemiecki
matematyka
geografia

Języki obce:

język niemiecki 
język angielski

Przedmiot dodatkowy:
Landeskunde
konwersacje

Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w:
• wymianach ze szkołami w Berlinie, 

Fuldzie,  Aurich,  Dreźnie, 
Westerstede, Markt Schwaben,

• projektach edukacyjnych
realizowanych wspólnie
z młodzieżą niemiecką,

• licznych konkursach i olimpiadach,
• konsultacjach przygotowujących

do egzaminu DSD na poziomie 
B2/C1,

• spotkaniach z przedstawicielami
Europejskiego Uniwersytetu
Viadrina,

• wykładach i konkursach
organizowanych przez  Instytut  
Filologii  Germańskiej.

Jeśli jesteś zainteresowany
dalszym doskonaleniem języka
niemieckiego, poznawaniem kul-
tury krajów niemieckojęzycznych
i chcesz uczyć się niektórych
przedmiotów w tym języku,
ta klasa jest dla Ciebie.

Jeśli interesujesz się przedmio-
tami przyrodniczymi i chcesz
w przyszłości realizować się
w zawodzie lekarza, farmaceuty,
weterynarza, biologa czy chemi-
ka, wybierz z naszej bogatej
oferty grupę przyrodniczą. Nauka
w tej klasie umożliwi Ci doskona-
łe przygotowanie do matury,
a następnie podjęcie studiów na
tak przyszłościowych kierunkach
jak: medycyna, stomatologia, far-
macja na Uniwersytetach medy-
cznych w Polsce i w Niemczech.

Jeśli jesteś przedsiębiorczy i inte-
resujesz się matematyką,
a w przyszłości chciałbyś otworzyć
własną firmę lub pracować
w międzynarodowej korporacji,
to klasa ekonomiczna jest dla
Ciebie. Intensywna nauka języka
niemieckiego otworzy Ci drogę na
zagraniczne uczelnie lub na studia
MBA.

GRUPA 
PRZYRODNICZA

Przedmioty nauczane 
na poziomie rozszerzonym:

język niemiecki
biologia
chemia

Języki obce:

język niemiecki
język angielski

Przedmiot dodatkowy:
Landeskunde
konwersacje

Program klasy przewiduje 
uczestnictwo w:
• wymianach ze szkołami niemieckimi,

• projektach edukacyjnych
realizowanych wspólnie
z młodzieżą niemiecką,

• licznych konkursach i olimpiadach,

• konsultacjach przygotowujących
do egzaminu DSD na poziomie 
B2/C1,

• zajęciach laboratoryjnych, 
seminariach tematycznych 
i wykładach na Uniwersytecie 
Wrocławskim,

• obozach przedmaturalnych,

• projektach naukowo –badawczych.
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Postępowanie kwalifikacyjne:

przedmioty punktowane:

matematyka, język polski, język obcy obowiązkowy

czwarty przedmiot: biologia / geografia
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