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MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI GRAFIKI KOMPUTEROWEJ  
LUB RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO POD PATRONATEM PO I UO

BIOLOGICZNA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII LUB DIETETYKI O NACHYLENIU 
SPORTOWYM POD PATRONATEM WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UO

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (MEDYCZNA)  
Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII POD PATRONATEM UO

HUMANISTYCZNA Z ELEMENTAMI DZIENNIKARSTWA LUB PRAWA POD 
PATRONATEM TVP3, IZBY ADWOKACKIEJ, WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UO

WOJSKOWA 
POD PATRONATEM AWL I WAT

LINGWISTYCZNO-BIZNESOWA 
POD PATRONATEM FIRMY CAPGEMINI I WSB

INFORMATYCZNA Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA
POD PATRONATEM PO I UO

Poznaj nasze klasy

Dobre Liceum!
Poznaj

Jedynka!
Po pier w s ze ...
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
im. Mikołaja Kopernika w Opolu

ul. Licealna 3, 45-714 OPOLE
e-mail: sekretariat@lo1.opole.pl

tel. +48 (77) 474 29 44

 facebook.com/lo1.opole

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I  

im. Mikołaja Kopernika Opolu im. Mikołaja Kopernika Opolu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I  

Chętnych zapraszamy do Orkiestry Szkolnej i Chóru

Stanisława   Spychalskiego

Instytucje, z którymi 
współpracujemy:
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KLASA I A  Matematyczna 
z elementami grafiki komputerowej lub rysunku  architektonicznego
pod patronatem PO i UO

KLASA I B Biologiczna 
z elementami fizjoterapii lub dietetyki o nachyleniu sportowym 
pod patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu UO

rozszerzenie: matematyka, j. angielski oraz 
 do wyboru fizyka lub geografia,

 drugi język do wyboru: niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,
 zajęcia dodatkowe do wyboru: rysunek 

 architektoniczny lub grafika komputerowa.

Atuty klasy:
 obozy matematyczne i językowe,
 zajęcia dodatkowe prowadzone przez  
doświadczonych specjalistów, 
 udział w licznych konkursach i olimpiadach,
 międzyoddziałowe nauczanie języka  
angielskiego - cztery poziomy zaawansowania,
 koło matematyczne, fizyczne.

 rozszerzenie: biologia, j. angielski oraz do 
wyboru chemia lub j. polski,
 drugi język do wyboru: niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,
 zajęcia dodatkowe do wyboru: podstawy 
fizjoterapii lub podstawy dietetyki. 

Atuty klasy:
 zajęcia dodatkowe z fizjoterapeutą i dietetykiem  
z Wydziału Nauk o Zdrowiu UO,
 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego  
- cztery poziomy zaawansowania, 
 koło biologiczne, chemiczne, nauk o żywieniu.

KLASA I C Biologiczno-chemiczna (medyczna) 
z elementami psychologii pod patronatem UO 

KLASA I D Humanistyczna 
z elementami dziennikarstwa lub prawa pod patronatem TVP3,  
Izby Adwokackiej, Wydziału Prawa i Administracji UO

 rozszerzenie: biologia, j. angielski oraz do 
wyboru matematyka lub chemia,
 drugi język do wyboru: niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,
 zajęcia dodatkowe do wyboru: podstawy 
psychologii lub biologia medyczna. 

Atuty klasy:
 zajęcia dodatkowe z wykładowcami z Wydziału 
Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu UO,
 zajęcia laboratoryjne na wyższych uczelniach, 
 plenerowe warsztaty naukowe (także wyjazdowe), 
 międzyoddziałowe nauczanie języka 

 angielskiego - cztery poziomy zaawansowania, 
 koło biologiczne, chemiczne, ekologiczne.

 rozszerzenie: j. polski, j. angielski oraz do 
wyboru historia lub wos,  
 drugi język do wyboru: niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,
 zajęcia dodatkowe do wyboru: podstawy 
dziennikarstwa lub prawo w praktyce.

Atuty klasy:
 zajęcia z prawa - prawnicy Izby Adwokackiej,
 cykliczne zajęcia dziennikarskie w radiu i telewizji,
 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego 
- cztery poziomy zaawansowania, 
 koło reporterskie prowadzone przez specjalistę 
(nauka realizacji reportaży filmowych),
 koło historyczne, teatralne, grafiki komputerowej  
i dziennikarskie.

KLASA I E Wojskowa
pod patronatem AWL i WAT

KLASA I F Lingwistyczno-biznesowa 
pod patronatem firmy Capgemini i WSB

 rozszerzenie: j. angielski oraz do wyboru
 j. polski, geografia lub wos,

 drugi język do wyboru realizowany w zwiększonym 
wymiarze godzin: niemiecki, hiszpański,
 zajęcia dodatkowe: podstawy biznesu lub

 obsługa pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office.

Atuty klasy:
 biegłe opanowanie dwóch języków obcych,
 zagraniczne obozy językowe,
 projekty unijne Erasmus Plus,
 letnie  praktyki w firmie Capgemini,
 konkursy językowe i olimpiady,
 międzyoddziałowe nauczanie języka 
angielskiego – cztery poziomy zaawansowania,
 koło geograficzne.

 rozszerzenie: geografia, j. angielski oraz do 
wyboru historia lub matematyka,
 drugi język do wyboru: niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,
 dodatkowe zajęcia z kadrą oficerską służb 
mundurowych lub sztuki walki.

Atuty klasy:
 warsztaty naukowe i obozy wojskowe, 
 przygotowanie sportowe do testów na studia 
oficerskie, 
 poznanie specyfiki pracy służb mundurowych,
 zajęcia ze sztuki walki, 
 międzyoddziałowe nauczanie 

 języka angielskiego - cztery poziomy zaawansowania 
 koło geograficzne, matematyczne.

KLASA I G Informatyczna 
z elementami programowania pod patronatem PO i UO

 rozszerzenie: matematyka, informatyka 
 oraz do wyboru j. angielski lub fizyka,

 drugi język do wyboru: niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,
 zajęcia dodatkowe: podstawy programowania 

Atuty klasy:
 obozy matematyczne, 
 nauka od podstaw budowy algorytmów  
i sposobów ich zapisu, 
 nauka programowania w zakresie języków C/C++, 
JAVA, HTML, CSS, PHP, JS, 
 nauka relacyjnych baz danych, w tym języka SQL,
 nauka nowoczesnych technologii IT, w tym 

 technologii BCI (ang. Brain-Computer Interfaces),
 udział w zajęciach warsztatowych i projektach na PO,
 koło matematyczne i programowania.


