
 

XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa 
w Krakowie, ul. Szlak 5 

W roku szkolnym 2017/2018 w XX Liceum Ogólnokształcącym planowane jest przyjęcie                                      

uczniów do 8 oddziałów klasy pierwszej: 

Klasa  

Przedmioty 

realizowane w zakresie 

rozszerzonym 

Program autorski 

 

Języki obce 

a 

 historia, historia sztuki, 

język angielski albo język 

francuski 

Historia sztuki z grafiką 

komputerową  

angielski oraz 

francuski 

 

b 

język polski,  historia,  

wiedza o społeczeństwie  

 

Elementy prawa angielski oraz 

niemiecki albo francuski, 

 albo hiszpański 

c 

geografia, historia,  

język angielski  

 

Dziedzictwo 
cywilizacyjne  

i przyrodnicze. 

 

Chiny - kultura krajów 

Dalekiego Wschodu 

angielski oraz 

niemiecki albo francuski, 

 albo hiszpański 

d 

język polski, biologia, 

język angielski* 

 

Podstawy pedagogiki, 

psychologii i socjologii 

angielski oraz 

niemiecki albo francuski, 

 albo hiszpański 

e 

geografia, 

język angielski 

(z elementami Business 

English) 

albo język niemiecki 

(Intensywny Tok 

Kształcenia Języka) 

Edukacja europejska, 

 

Intensywny Tok 

Kształcenia Języka 

angielski oraz 

niemiecki   

f 

matematyka, fizyka, 

informatyka  

 

Grafika komputerowa angielski oraz 

niemiecki albo francuski, 

 albo hiszpański 

g 

biologia, chemia,  

język angielski* 

 

 angielski oraz 

niemiecki albo francuski, 

 albo hiszpański 

h 
geografia, biologia,  

język angielski* 

Chemiczne podstawy 

nauk przyrodniczych 

angielski oraz 

niemiecki albo francuski, 

 albo hiszpański 

  W szkole realizowane są języki obce: język angielski (w każdej klasie), język niemiecki,  język francuski, język    

   hiszpański.  Języki nauczane są w cyklu kontynuacyjnym lub    początkowym  w zależności od stopnia  zaawansowania uczniów     

   po gimnazjum. 

* język obcy w zakresie rozszerzonym do wyboru przez ucznia: język angielski albo niemiecki, albo francuski, albo hiszpański 

 Ważne informacje: 

 XX LO jest szkołą  nowoczesną w której realizowane są programy autorskie dostosowane do zainteresowań 

uczniów i wymagań współczesności; szkoła  organizuje przedsięwzięcia edukacyjne: młodzieżowe sesje naukowe, 

współpracę  z uczelniami,  programy i projekty edukacyjne. 

 XX LO posiada: pracownie przedmiotowe i sale lekcyjne wyposażone w  nowoczesny sprzęt multimedialny  

(tablice interaktywne, projektory), nowoczesną  pracownię komputerową,  nowoczesną bibliotekę  

z czytelnią i centrum multimedialnym (komputery dostępne dla uczniów do indywidualnego wykorzystania), dwie 

sale gimnastyczne, w tym siłownia z nowoczesnym sprzętem.  

 XX LO prowadzi współpracę zagraniczną  - Francja, Niemcy, Chiny. 

 Położenie szkoły w centrum Krakowa gwarantuje bardzo dobre połączenie komunikacyjne  

z wszystkimi rejonami Krakowa i okolicznymi miejscowościami. 

 W  XX LO działa bufet oferujący gorące i zimne posiłki oraz obiady. 

  
GIMNAZJALISTÓW I RODZICÓW ZAPRASZAMY NA  DNI OTWARTE SZKOŁY: 

27 marca (poniedziałek),   22 kwietnia(sobota),     19 maja (piątek) 

 

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.xxlo-krakow.edu.pl  

tel. 12 633 10 33 

 

http://www.xxlo-krakow.edu.pl/


INFORMACJE O KLASACH 

 

klasa 1a - przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, historia sztuki, język angielski albo język francuski 

(do wyboru przez ucznia). oraz program autorski  "Historia sztuki z grafiką komputerową". 

W klasie realizowany jest program autorski "Historia sztuki z grafiką komputerową". Program uwzględnia 

korelację historii sztuki  z językiem polskim, historią i informatyką -  realizowany będzie w szerokim zakresie, 

umożliwiającym przystąpienie do matury z historii sztuki.  Realizowane w klasie przedmioty w zakresie 

rozszerzonym wraz z programem autorskim stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach: historia, historia 

sztuki, kulturoznawstwo, kierunki artystyczne związane z dziedzinami: grafika, wzornictwo, design oraz  sztuka  

i grafika użytkowa.  

 

klasa 1 b - przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. 

W klasie realizowany będzie program autorski "Elementy prawa". Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 

stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach: prawnicze, historyczne, polonistyczne, politologiczne, 

dziennikarskie, filozoficzne, socjologiczne, medioznawcze.  

 

klasa 1 c - przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, historia, język angielski. 

W klasie realizowane będą programy autorskie: "Dziedzictwo cywilizacyjne i przyrodnicze" oraz "Chiny - kultura 

krajów Dalekiego Wschodu". Programy ukazują cywilizacyjny rozwój świata i jego perspektywy, możliwości 

kulturowe, gospodarcze oraz turystyczne.  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie 

do studiów na kierunkach z zakresu geografii, historii, turystyki, kierunków filologicznych, kulturoznawczych, 

społecznościowych i administracyjnych. 

 

klasa 1 d - przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski,  biologia, język angielski.  
 W klasie realizowany będzie program autorski: "Podstawy pedagogiki, psychologii i socjologii".   

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach pedagogicznych 

i psychologicznych oraz wybranych medycznych i społeczno-medycznych.  

Uczniowie dokonują wyboru języka na poziomie rozszerzonym: angielski albo niemiecki, albo francuski, albo 

hiszpański. 

 

klasa 1 e  - przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski albo język niemiecki. W klasie 

realizowany jest drugi język (niemiecki albo angielski) w zwiększonej liczbie godzin w ramach programu 

Intensywny Tok Kształcenia Języka.   

W klasie realizowany jest program autorski "Edukacja europejska", który obejmuje treści z zakresu kultury, ekonomii 

oraz stosunków społecznych i prawnych nowoczesnej Europy. W edukacji europejskiej niezbędne są  wysokie 

kompetencje językowe,  dlatego w klasie realizowana będzie intensywna nauka dwóch języków obcych: język 

angielski w zakresie rozszerzonym (z elementami Business English) oraz język niemiecki (rozszerzony albo 

wzmocniony zwiększoną liczbą godzin) realizowany w grupie kontynuacyjnej lub grupie początkowej. Wyboru grupy 

języka niemieckiego dokonuje uczeń (niezależnie od realizacji języka w gimnazjum). Uczniowie, którzy wybiorą 

język niemiecki rozszerzony, jako drugiego uczą się  języka angielskiego. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach z zakresu  

geografii,  turystyki, kierunków administracyjnych i prawniczych, socjologicznych, ekonomicznych oraz językowych. 

 

klasa 1 f - przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach ścisłych: 

matematyka, fizyka, informatyka, kierunki techniczne i inżynierskie oraz z zakresu nowych technologii. W klasie 

realizowany będzie program autorski z zakresu grafiki komputerowej opracowany i realizowany jako dodatkowy 

moduł w ramach informatyki w zakresie rozszerzonym.  

 

klasa 1 g - przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia,  język angielski. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach przyrodniczych, 

medycznych, biologia, chemia, ekologia, ochrona środowiska, studia na uczelniach rolniczych.  

Uczniowie zainteresowani mogą realizować dodatkowo fizykę w zakresie rozszerzonym w grupie międzyoddziałowej.  

Uczniowie dokonują wyboru języka na poziomie rozszerzonym: angielski albo niemiecki, albo francuski albo 

hiszpański. 

 

klasa 1 h - przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, biologia, język angielski. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach przyrodniczych: 

biologia, ekologia, ochrona środowiska, geografia, geologia, studia na uczelniach rolniczych. Realizowany w klasie  

program autorski "Chemiczne podstawy nauk przyrodniczych" stanowi  uzupełnienie  wiedzy chemicznej w zakresie  

niezbędnym w naukach przyrodniczych.  

Uczniowie dokonują wyboru języka na poziomie rozszerzonym: angielski albo niemiecki, albo francuski, albo 

hiszpański. 

 


