
II Liceum Ogólnokształcące

im. Tadeusza Kościuszki
w Kaliszu

049645

od 1905

Czeka na Was:

- 5 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych

- szeroki wybór drugiego języka obcego:

  niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski

- oddział międzynarodowy IB

- klasa dwujęzyczna

- bogata oferta zajęć sportowych

- wymiana międzynarodowa

- koła zainteresowań

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul Szkolna 5

tel.: 62 767 66 57, e-mail: sekretariat@2lo.kalisz.pl
www.2lo.kalisz.pl | facebook.com/2lokosciuszkokalisz



www.2lo.kalisz.pl
facebook.com/2lokosciuszkokalisz

Masz pytania, wątpliwości - zadzwoń!

Punkt informacyjny w sekretariacie szkoły czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00 - 15:00

Klasy IB Matura międzynarodowa

II Liceum Ogólnokształcące

im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

W oddziale dwujęzycznym przedmioty, które będą realizowane dwujęzycznie to matematyka i biologia.

Nauka w oddziale międzynarodowym odbywa się w dwóch ostatnich klasach (trzeciej i czwartej).

Uczeń wybiera trzy przedmioty na poziomie podstawowym i trzy na poziomie rozszerzonym,

po jednym przedmiocie z każdej grupy. Oprócz sześciu przedmiotów, każdy uczeń musi:

- napisać pracę maturalną z wybranego przedmiotu

- zaliczyć przedmiot Teoria Wiedzy

- uczestniczyć i uzyskać zaliczenie z obowiązkowego programu CAS

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Dla absolwentów szkół podstawowych

Oznaczenie klasy

A (32 osoby)

B (32 osoby)

C (32 osoby)

D
(36 osób)

pre-IB

E (32 osoby)

D grupa
dwujęzyczna

MM grupa oddziału

międzynarodowego

język polski oraz
historia lub geografia, opcjonalnie język angielski

biologia lub geografia oraz
język angielski lub matematyka

biologia, chemia,
opcjonalnie język angielski

język polski, geografia,
biologia lub historia 

matematyka, geografia lub fizyka,
opcjonalnie język angielski

przedmioty do wyboru przez ucznia realizowane
w zakresie rozszerzonym (2-3)

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

literatura światowa i polska w języku polskim

język angielski

historia, geografia, zarządzanie biznesem

biologia, chemia, fizyka, ESS

analiza matematyczna, zastosowanie matematyki

teatr lub język hiszpański lub inny przedmiot z grupy 3 lub 4
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