
 

Ogólnokształcące Liceum Jezuitów w Gdyni 

zaprasza uczniów klas ósmych szkoły podstawowej do skorzystania  

z oferty na rok szkolny 2021/2022 
(oferta obowiązuje dla minimum 18 uczniów) 

 

 
   KLASA POLITECHNICZNA DWUJĘZYCZNA  

z językiem angielskim 
 

Przedmioty w 

zakresie 

rozszerzonym 

Ilość godzin w Liceum 

Jezuitów w cyklu 4 letnim 

Ilość godzin rozszerzenia 

w Rozporządzeniu MEN 

Dodano w Liceum 

Jezuitów 

język angielski 
12 podstawy + 12 godzin 

rozszerzenia 
6 godzin   6 godzin 

matematyka 

dwujęzyczna 

14 podstawy + 8 godzin 

rozszerzenia 
6 godzin  2 godziny 

informatyka 
3 podstawy + 8 godzin 

rozszerzenia 
6 godzin 2 godziny 

 
 

DODATKOWO KLASĘ WYRÓŻNIA 
 

Zwiększona ilość godzin  
z przedmiotu 

Ilość godzin w Liceum 
Jezuitów w cyklu 4 

letnim 

Ilość godzin w 
Rozporządzeniu MEN 

Dodano w Liceum 
Jezuitów 

fizyka 8 godzin 4 godziny 4 godziny 
 

Klasa realizuje geografię  jako przedmiot dwujęzyczny w zakresie podstawowym. 

Uczniowie mogą wybrać dodatkowy przedmiot:  programowanie w informatyce. 
 
 
 
 

KLASA BIOLOGICZNO–CHEMICZNA 

DWUJĘZYCZNA 

z językiem angielskim 

 

Przedmioty w 

zakresie 

rozszerzonym 

Ilość godzin w Liceum 

Jezuitów w cyklu 4 letnim 

Ilość godzin w 

Rozporządzeniu MEN 

Dodano w Liceum 

Jezuitów 

język angielski 
12 podstawy + 12 godzin 

rozszerzenia 
6 godzin rozszerzenia 6 godzin 

chemia dwujęzyczna 
4 podstawy + 8 godzin 

rozszerzenia 
6 godzin rozszerzenia 2 godziny 

biologia 4+ 8 godzin rozszerzenia 6 godzin rozszerzenia 2 godziny 

 



 
Klasa realizuje geografię  jako przedmiot dwujęzyczny w zakresie podstawowym. 

Uczniowie mogą wybrać dodatkowy przedmiot:  biochemia. 
 
 

 
KLASA HUMANISTYCZNO – MEDIALNA 

 
Przedmioty w 

zakresie 

rozszerzonym 

Ilość godzin w Liceum 

Jezuitów w cyklu 4 letnim 

Ilość godzin w 

Rozporządzeniu MEN 

Dodano w Liceum 

Jezuitów 

język angielski 
12 podstawy +12 godzin 

rozszerzenia 
6 godzin rozszerzenia 6 godzin 

historia 
8 podstawy + 10 godzin 

rozszerzenia 
8 godzin rozszerzenia 2 godziny 

wos 
2 podstawy +10 godzin 

rozszerzenia 
8 godzin rozszerzenia 2 godziny 

 
 

DODATKOWO KLASĘ WYRÓŻNIA 

Zwiększona ilość godzin z 
przedmiotu 

Ilość godzin w Liceum 
Jezuitów w cyklu 4 

letnim 

Ilość godzin w 
Rozporządzeniu MEN 

Dodano w Liceum 
Jezuitów 

język polski 20 godzin 16 godzin 4 godziny 
 

Uczniowie mogą wybrać dodatkowy przedmiot:  humanistyka cyfrowa lub podstawy prawa.  
     
W ramach humanistyki cyfrowej uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie:  

wykorzystania narzędzi  i metod opartych na technologii informatycznej,   

tworzenia programów humanistycznych w rzeczywistości wirtualnej. 

Mają zajęcia z zakresu programowania, fotografii, projektowania graficznego. 

 

 

*wszyscy uczniowie mają zapewnioną obowiązkową opiekę wybranego tutora w pierwszym 

roku nauki, w kolejnych latach jest to opcja dla chętnych 
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