
 

 

 

 

 

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach to szkoła istniejąca od roku 1950. 

Dzisiejsze IV LO to szkoła innowacyjna, europejska i aktywna.  

Jest to placówka, w której tradycja przeplata się z nowoczesnością. 

 

 

DLACZEGO IV LO? 

Bo tu wszystko może się zdarzyć! 

W tych słowach zawarta jest cała tajemnica jedynej i niepowtarzalnej atmosfery, jaka panuje w naszej 

Szkole. IV Liceum Ogólnokształcące to szkoła z bogatymi tradycjami i sukcesami. Szkołę tworzymy my, 

uczniowie, wzajemnie się inspirujący i inspirowani przez Dyrekcję i nauczycieli. 

 

 

 

IV Liceum Ogólnokształcące  
ul. Radiowa 1 

25-317 Kielce  
tel. 41 36 76 505 

e-mail: sekretariat@4lo.kielce.eu 

www: http://4lo.kielce.eu/ 

 

W IV LO każdy dzień jest wydarzeniem! 



DLACZEGO MY? 

 

 ponad 70-letnia wielopokoleniowa tradycja połączona z nowoczesnością – wielu nauczycieli i rodziców 

obecnych uczniów to nasi absolwenci 

 atrakcyjne formy zdobywania wiedzy, nabywanie umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu oraz 

wychowanie w poszanowaniu tradycji i  wartości. 

 poziom kształcenia gwarantujący wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz sukcesy na maturze,  

a także w konkursach i olimpiadach przedmiotowych  

 zindywidualizowane podejście do ucznia  

 możliwość poznawania świata i doskonalenia języków obcych poprzez udział w  międzynarodowych 

projektach edukacyjnych Erasmus+ 

 wymiany uczniowskie ze szkołami w krajach UE 

 poszerzanie kompetencji w zakresie języka angielskiego poprzez poznawanie specjalistycznego 

słownictwa na przedmiotach realizowanych na poziomie rozszerzonym   

 wykorzystywanie nowoczesnych metod i technologii m.in. platformy Moodle, Google Classroom, 

Teams. 

 szeroko zakrojona edukacja obywatelska – akcja „Młodzi głosują”, aktywny udział w obradach  

Młodzieżowej Rady Miasta Kielce 

 szacunek dla pamięci historycznej i tożsamości lokalnej – działalność Szkolnego Klubu Historycznego, 

liczne uroczystości z okazji świąt i rocznic historycznych, spotkania ze świadkami historii 

 zdobywanie umiejętności autoprezentacji przez udział w debatach oksfordzkich, realizacji pasji  

artystycznych 

 działalność społeczna: WOŚP, PCK – krwiodawstwo, wolontariat – DPS w Zgórsku, Schronisko  

dla zwierząt w Dyminach 

 edukacja prozdrowotna i ekologiczna – Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia, Wampiriada – Twoja krew 

ratuje życie 

 dbałość o rozwój i sprawność fizyczną uczniów – znaczące sukcesy w dziedzinie cheerleaders, piłki 

nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, badmintonie 

 szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych odpowiadająca potrzebom uczniów, na których można realizować 

swoje zainteresowania naukowe 

 koła zainteresowań: fotograficzne „Horyzont”, Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi, Koło 

Chemiczne, Koło Geograficzne, Koło Turystyczne,  Klub Szachowy 

 patronat edukacyjny Politechniki Świętokrzyskiej – fizyka i UJK – Instytut Chemii, Collegium 

Medicum,  

 współpraca z uczelniami wyższymi: UMCS w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

Politechnika Świętokrzyska – wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, UJK – Instytut  Geografii  

i Nauk o Środowisku, Instytut Historii 

 współpraca z instytucjami: Wojewódzki Szpital Onkologiczny, Geopark „Wietrznia”, Instytut Geologii 

PAN, Dom Kultury „Zameczek”, Teatr im. Stefana Żeromskiego, Filharmonia Świętokrzyska, 

Wojewódzki Dom Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, 

NBP, Urzad Marszałkowski, Zespół Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych, Wojewódzki Urząd 

Pracy, SODMiDN, ŚCDN, MOPR,  lokalne media 

 liczne akcje organizowane przez samorząd uczniowski, bo szkoła to nie tylko nauka, ale również 

zabawa. 

 bezpieczeństwo, przyjazna atmosfera, specjalistyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna  

dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  

 



 

 

 

 

 

Klasa 1A  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 
 

 

Wiadomo, że matematyka to klucz i wrota do wszystkich nauk. Jeśli więc marzysz o studiach 

matematycznych, fizycznych czy informatycznych to klasa matematyczno – fizyczno –  informatyczna jest 

właśnie dla Ciebie. Dzięki tym przedmiotom nauczanym na poziomie rozszerzonym możesz studiować 

transport morski lub lądowy, architekturę czy budownictwo, automatykę, robotykę, elektrotechnikę, 

mechanikę, biofizykę, inżynierię materiałową,  a nawet astronomię. 

 

 

Wybierając ten profil, spotkasz ludzi kreatywnych, pragnących zdobyć nowe umiejętności  i wiedzę. To tutaj 

będziesz doskonalić abstrakcyjne i logiczne myślenie oraz planowanie, podejmowanie strategicznych decyzji, 

będziesz także zgłębiać tajniki algorytmiki i programowania w popularnych językach.  

Dzięki rozszerzonej matematyce, fizyce i informatyce zdobędziesz umiejętności, które na pewno przydatne 

będą w wielu atrakcyjnych, poszukiwanych i dobrze płatnych zawodach. 

Nasza oferta dla Ciebie 

 



 

Klasa 1A w IV LO, dzięki rozszerzonej matematyce, daje możliwość podjęcia decyzji o wyborze kierunku 

przyszłych studiów. Jeśli Twoje zainteresowania będą rozwijać się w nieco innym niż politechniczny 

kierunku, nic nie tracisz. Z solidnymi podstawami  z matematyki doskonale odnajdziesz się na kierunkach 

ekonomicznych, biznesowych, a nawet medycznych czy prawniczych. Znajomość logicznego myślenia, 

podstawy IT i programowania dadzą Ci solidny fundament w zdobywaniu dalszej wiedzy. 

 

Gdy obawiasz się rozszerzonej matematyki, to dedykujemy Ci myśl Alberta Einsteina: „Nie przejmuj się, jeśli 

masz problemy z matematyką. Zapewniam Cię, że ja mam jeszcze większe”. W IV LO oczywiście  

nie możemy zapewnić Cię, że zrobisz taką karierę jak Einstein, ale pierwszy krok ku niej pomożemy zrobić 

na pewno. 

****************************************** 

     

**************************************************** 

PATRONAT POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 



 

 

 

 

 

 

 

Klasa 1B  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 
 

 

To klasa dla pasjonatów, uwielbiających podróżować, odkrywać tajemnice świata i poznawać nowych ludzi. 

Pomoże Ci w tym Klub Turystyki Górskiej, w którym miłośnicy wędrówek  poznają różne regiony Polski  

i zdobywają doświadczenie w organizowaniu wyjazdów turystycznych. Uczniowie tej klasy już  w pierwszym 

roku nauki uczestniczą w bardzo ciekawych zajęciach terenowych w Geoparku Wietrznia i na obszarze 

pozostałych kieleckich rezerwatów. Biorą oni również udział w warsztatach geologicznych i hydrologicznych 

odbywających się w Instytucie Geografii UJK i na Politechnice Świętokrzyskiej. 

 

 

Jest to klasa  dla uczniów o szerokich zainteresowaniach, wykraczających poza typowe ramy nauk ścisłych. 

Dobór przedmiotów kształconych na poziomie rozszerzonym pozwala na dużą elastyczność w doborze 

kierunków przyszłych studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego także miejsca studiowania. 

Rozszerzona matematyka i geografia na maturze są wymagane przy rekrutacji na kierunkach ekonomicznych 

i biznesowych na wielu uczelniach. Absolwenci kierunków ekonomicznych i biznesowych są poszukiwani  

w handlu, firmach doradczych i międzynarodowych korporacjach.  

Nasza oferta dla Ciebie 

 



Jeśli chcesz pogłębiać swoją wiedzę, możesz – pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli – pracować  

w kołach zainteresowań i rywalizować  w olimpiadach przedmiotowych, a także walczyć o „Diamentowy 

Indeks AGH”. 

 

****************************************** 

 
**************************************************** 

PATRONAT POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 1C  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski 
 

 

Należysz do umysłów ścisłych? Do Twoich atutów należą spostrzegawczość i umiejętność logicznego 

myślenia? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to  klasa matematyczno – fizyczna z rozszerzonym językiem 

angielskim z pewnością jest właśnie dla Ciebie. Jeśli więc marzysz o studiach na kierunkach: ekonomia, 

matematyka, mechanika, budownictwo, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, robotyka, fizyka 

teoretyczna, aeronautyka i kosmonautyka, fizyka jądrowa, fizyka doświadczalna – to klasa 1C będzie 

najlepszym wyborem. 

 

Nie bez powodu mówi się, że matematyka jest królową nauk. Pozwala na lepsze zrozumienie otaczającego 

nas świata, a dzięki temu – wzbogaca posiadaną już wiedzę i usprawnia przyswajanie nowej. Matematyka jest 

nauką logicznego myślenia, które jest nieodłącznym aspektem życia.  

 

 
 

 

Pamiętaj, że język angielski jest językiem nauki, biznesu, współpracy międzynarodowej i dyplomacji.  

Posługuje się nim ok. 2 miliardy ludzi mieszkających na wszystkich kontynentach. Nauka języka  

angielskiego na poziomie rozszerzonym sprawi, że nie będziesz miał żadnych trudności w komunikacji  

na poziomie międzynarodowym, a to otworzy Ci drzwi na cały świat! 

 

Nasza oferta dla Ciebie 

 



    
 

Fizyka zajmuje szczególne miejsce w naukach przyrodniczych, ponieważ wyjaśnia podstawowe zależności 

obowiązujące w przyrodzie. Niewątpliwie prawdziwe będzie stwierdzenie, że fizyka otacza nas zewsząd,  

to właśnie ona opisuje prawa, na jakich funkcjonuje cały Wszechświat. Nauka fizyki otwiera wiele ścieżek 

kariery na rozmaitych kierunkach studiów. Poznasz jej niezwykły świat oraz przekonasz się, że nauka tego 

przedmiotu jest fascynująca, pożyteczna oraz bardzo przyjemna. 

 

 

Klasa 1C powstała w IV LO w odpowiedzi na zainteresowania uczniów. Wybierając ten profil, spotkasz  

ludzi kreatywnych, pragnących zdobyć nowe umiejętności  i nową wiedzę. To tutaj będziesz doskonalić 

abstrakcyjne i logiczne myślenie, podejmowanie strategicznych decyzji, biorąc udział w ciekawych 

laboratoryjnych doświadczeniach fizycznych. Dzięki rozszerzonej matematyce, fizyce i językowi 

angielskiemu zdobędziesz umiejętności, które na pewno przydatne będą w wielu atrakcyjnych, 

poszukiwanych i dobrze płatnych zawodach. Znajomość logicznego myślenia oraz fachowego słownictwa  

w języku angielskim dadzą Ci solidny fundament w zdobywaniu dalszej wiedzy.  

 

 

****************************************** 

  

**************************************************** 

PATRONAT POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 



 

 

 

 

 

Klasa 1D    oraz     klasa 1E  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 
 

Klasa biologiczno – chemiczna jest skierowana dla zafascynowanych światem biologii i chemii, 

doświadczeniami i eksperymentami. Z nami w IV LO nigdy nie będziesz się nudzić. Dzięki przyjaznym  

i życzliwym nauczycielom rozwiniesz swoje zainteresowania przyrodnicze, uczestnicząc w sesjach 

naukowych i zajęciach laboratoryjnych organizowanych przez uczelnie i instytucje współpracujące ze szkołą 

– UJK i ŚCO w Kielcach, UMCS i UM w Lublinie, weźmiesz udział w programach o tematyce prozdrowotnej, 

poznasz różnorodność flory i fauny podczas wycieczek i rajdów po Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz 

w czasie zajęć w ogrodach botanicznych i zoologicznych Kielc, Lublina, Krakowa. 

 

Ale nauka to dla nas priorytet – pomożemy Ci dogonić marzenia o studiowaniu  na wielu prestiżowych 

kierunkach – medycynie, farmacji, kosmetologii, weterynarii czy kryminalistyce. Kadra merytorycznych  

i doświadczonych nauczycieli przygotuje Cię  nie tylko do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym, ale  

i do startu – z sukcesami – w licznych olimpiadach i konkursach np. Olimpiadzie Biologicznej, Wiedzy  

o Żywieniu i Żywności, Konkursie Biochemicznym. Zapoznamy Cię również ze specyfiką pracy  

w wybranych przez Ciebie zawodach. O tym, czy to jest najlepsza praca dla Ciebie, przekonasz się  w trakcie 

wizyt w szpitalach, Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii itp. 

Nasza oferta dla Ciebie 

 



     

U nas zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego,  prowadzenia zdrowego 

stylu życia, dietetyki. 

 

Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej są zawsze gotowi do niesienia pomocy potrzebującym – mamy 

nadzieję, że i Ty wykażesz się wielkim sercem udzielając się w Szkolnym Klubie Krwiodawstwa, czy 

organizując Dzień Dawcy Szpiku. Bo biologia i chemia łączą ludzi. 

 ****************************************** 

       

**************************************************** 

PATRONAT  UJK 



 

  

 

 

 

 

 

 

Klasa 1F 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język polski, wos, historia     

Nauczane języki: I – język angielski, II – język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wos, historia     
 

Humanista to człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach, otwarty na świat i tolerancyjny. To właśnie 

Ty?! Wspaniale! Zatem zapraszamy do klasy o profilu humanistycznym. Dzięki niej lepiej poznasz świat 

teatru, współpracujemy bowiem z Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Teatrem im. Jana 

Kochanowskiego w Radomiu, a poza tym prowadzimy teatr szkolny. Poszerzysz również swoją wiedzę  

o filmie – korzystamy z oferty każdego kina w mieście, organizując wyjścia na różne seanse, także kina 

dokumentalnego (NURT). 

 

Poznasz wiele ciekawych osób, gdyż organizujemy spotkania z ludźmi kultury (np. aktorami, poetami),  

a także wybitnymi osobowościami (we współpracy z Domem Kultury „Zameczek”). 

Tu możesz rozwijać swój talent oratorski poprzez udział w szkolnej Lidze Debat Oksfordzkich, realizować 

swoje pasje w konkurencjach z uczniami innych szkół w różnorodnych konkursach i olimpiadach 

historycznych, a także z zakresu wiedzy o społeczeństwie (m.in. w Olimpiadzie Historycznej, Prawnej, 

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Zwolnieni z Teorii oraz konkursach organizowanych przez 

Instytut Pamięci Narodowej czy Konkursach Debat Oksfordzkich). 

Nasza oferta dla Ciebie 

 



A być może wolisz poznawać świat, zwiedzając ciekawe miejsca, muzea, uczestniczyć w rozprawach 

sądowych (naturalnie jako widz) – IV LO wszystko to Ci gwarantuje i oczywiście wiele innych niespodzianek, 

ale to musisz już sprawdzić sam/sama. 

                   

 

Psychologia, socjologia, prawo, dziennikarstwo, aktorstwo to kierunki do studiowania, do których 

przygotujesz się, wybierając tę klasę. 

 

               

****************************************** 

 

**************************************************** 

PATRONAT  UJK 



 

 

 

 

 

 

 

Klasa 1G 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wos, j. angielski 

Nauczane języki: I – język angielski, II – język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia / wos* 
* brana pod uwagę jest wyższa ocena 
 

 

Klasa wos–geo–ang to znakomity wybór dla wszystkich uczniów o szerokich zainteresowaniach 

humanistycznych, dla tych, którzy chcą zdobywać umiejętności uzasadniania, analizowania i wyciągania 

wniosków oraz zrozumieć mechanizmy działania społeczeństw,  polityki, funkcjonowania współczesnego 

świata. Dodatkowym atutem tej klasy jest fakt, że uczniowie mogą – oprócz języka angielskiego na poziomie 

rozszerzonym – uczyć się również języka hiszpańskiego,  który jest urzędowym językiem nie tylko Hiszpanii, 

ale  również większości państw Ameryki Południowej i Środkowej.   

 

 

Podjęcie nauki w tej klasie daje możliwość atrakcyjnego i praktycznego poszerzania wiedzy i podjęcia 

studiów na kierunkach takich jak prawo, ekonomia, zarządzanie, geografia, rachunkowość, administracja, 

ekonomia, socjologia, informacja naukowa, zdrowie publiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

stosunki międzynarodowe, politologia, analityka gospodarcza, gospodarka i administracja publiczna,  

a angielski w zakresie rozszerzonym otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów zagranicznych. 

Nasza oferta dla Ciebie 

 



      

Czy wiesz, że amerykański serwis Business Insider opublikował ranking najlepszych zawodów świata?   

Na szarym końcu listy znalazł się zawód drwala i... dziennikarza gazety. W pierwszej dziesiątce natomiast 

znalazły się m.in. ekonomista, doradca finansowy, menadżer HR. Dla wszystkich, którzy wiążą swoją ścieżkę 

kariery z tymi zawodami, klasa 1G to najlepszy wybór. 

A może chciałbyś spełniać się w zawodzie związanym z turystyką?  Poznawać nowe kraje, nowych ludzi, 

łączyć pracę z podróżowaniem po świecie?  Jeżeli tak – wybierz studiowanie turystyki i rekreacji.  

 

 

 

Program nauczania w klasie 1G oferuje Ci wiele możliwości 

w zdobywaniu niezbędnej wiedzy w atrakcyjnej formie, 

poszerzania kompetencji językowych, a to, jaką pracę 

znajdziesz w przyszłości, w dużej mierze zależy od szczęścia, 

od Twojego charakteru,  zaangażowania i zdobytej wiedzy. 

 

 

 

 

****************************************** 

 

**************************************************** 



 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

W IV LO każdy dzień jest wydarzeniem! 

 

Czekamy na Ciebie! 

Kontakt: 

IV Liceum Ogólnokształcące 

ul. Radiowa 1 

25-317 Kielce 

 

tel. 41 36 76 505 

fax. 41 36 76 929 

 

e-mail: sekretariat@4lo.kielce.eu 

www: http://4lo.kielce.eu/ 

Facebook:www.facebook.com/ivlogim23 

Instagram:www.instagram.com/iv_lo_kielce/ 

 

mailto:sekretariat@4lo.kielce.eu
http://4lo.kielce.eu/
http://www.facebook.com/ivlogim23


 

 

 

 

 

 

TWÓJ wybór – IV LO w Kielcach 


