
Oferta edukacyjna  

IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach 

w roku szkolnym 2022/2023 

planowane oddziały, przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym 

oraz przedmioty punktowane w trakcie 

rekrutacji 
 

W roku szkolnym 2022/2023 zostanie utworzonych  

7 oddziałów: 

Oddział 

Przedmioty realizowane 

w zakresie 

rozszerzonym 

Planowane 

języki obce 

Przedmioty 

punktowane 
O klasie 

1 A 

 

matematyka, fizyka, 

informatyka 

 
PATRONAT POLITECHNIKI 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

I. j. angielski 

II. j. niemiecki 

j. polski 

matematyka 

fizyka 

informatyka 

 

 

1 B 

 

matematyka, geografia, 

język angielski 

 
PATRONAT POLITECHNIKI 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

I. j. angielski 

II. j. niemiecki 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

geografia 

 

 

1 C 

 

matematyka, fizyka, 

język angielski 

 
PATRONAT POLITECHNIKI 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

I. j. angielski 

II. j. niemiecki 

j. polski 

matematyka 

fizyka 

j. angielski  

1 D 
biologia, chemia 

 
PATRONAT  UJK 

I. j. angielski 

II. j. niemiecki 

j. polski 

matematyka 

biologia 

chemia 

 

 

1 E 
biologia, chemia 

 

PATRONAT  UJK 

I. j. angielski 

II. j. niemiecki 

j. polski 

matematyka 

biologia 

chemia 
 

 

http://4lo.kielce.eu/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-1A.pdf
http://4lo.kielce.eu/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-1B.pdf
http://4lo.kielce.eu/wp-content/uploads/2022/02/Klasa-1C.pdf
http://4lo.kielce.eu/wp-content/uploads/2020/03/Klasy-1Di1E.pdf
http://4lo.kielce.eu/wp-content/uploads/2020/03/Klasy-1Di1E.pdf


*pod uwagę brana jest wyższa ocena 

 

W każdej klasie kształtujemy kompetencje językowe tzn. wybrane zagadnienia  

z przedmiotów „profilowych” będą realizowane również w języku angielskim  

z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii m.in. platformy Moodle.  

 

 

Poznanie fachowego lub specjalistycznego słownictwa z przedmiotów 

realizowanych na poziomie rozszerzonym czyli m. in. matematyki, fizyki, 

geografii, biologii, chemii, historii da możliwość: 

• korzystania z publikacji naukowych oraz stron internetowych w języku 

angielskim 

• kontynuowania nauki na uczelniach zagranicznych 

• wyboru kierunku studiów realizowanych w języku angielskim 

• uzyskania kwalifikacji mających niejednokrotnie kluczowe znaczenie na 

rynku pracy  

 

Nauka w takich klasach poszerza wiedzę na temat krajów anglojęzycznych, 

związaną z kulturą, historią, geografią i życiem codziennym itd. Otwiera uczniów 

na świat, poszerza horyzonty uczy otwartości, kreatywności, tolerancji, 

ciekawości świata, życia i ludzi. 

 

 

Informacje o naborze 

https://kuratorium.kielce.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/ 

 

1 F 

 

język polski, historia, 

wiedza o społeczeństwie 
 

PATRONAT  UJK 

 

I. j. angielski 

II. j. hiszpański 

j. polski 

matematyka 

wos 

historia 
 

1G 
geografia, wos, 

 j. angielski 

I. j. angielski 

II. j. hiszpański 

 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

geografia/wos* 
 

 

https://kuratorium.kielce.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/
http://4lo.kielce.eu/wp-content/uploads/2022/02/Klasa-1F.pdf
http://4lo.kielce.eu/wp-content/uploads/2022/02/Klasa-1G.pdf

