
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021 
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

profil 
liczba 

oddziałów 
p

matematyczno- 
ekonomiczny 

1 
matematyka

(możliwy jest wybór 

biologiczno -
chemiczny 

1 

lingwistyczno - 
humanistyczny 

1 język polski

OFERTA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

profil 
przedmioty 
rozszerzone

sportowy 
1. język angielski,
2. biologia albo
geografia (uczeń 
wybiera 1 przedmiot )

Bezpieczeństwo 
publiczne – edukacja 

dla służb mundurowych 
(klasa mundurowa) 

Do klasy sportowej oraz mundurowej obowiązuje egzamin sprawnościowy  

2LOKwidzyn www.2lo

ul. Słoneczna 2; 82
tel/fax 55

e-mail: wyspian@2l
www.2lo

 

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021 
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  im. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

przedmioty rozszerzone 
nauczane języki obce

(w grupie oddziałowej lub 
międzyoddziałowej) 

matematyka, geografia, j. angielski  
(możliwy jest wybór informatyki grupa 

min. 15 osób)  
1. język angielski,

2. język niemiecki, 
język francuski

 lub język rosyjski
 

biologia, chemia 

język polski, historia, j. angielski 

OFERTA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

przedmioty 
rozszerzone 

dyscypliny sportowe 
nauczane języki obce

(w grupie oddziałowej lub 
międzyoddziałowej)

język angielski, 
albo 

(uczeń 
wybiera 1 przedmiot ) 

piłka ręczna 
dziewcząt  
chłopców 

1. język angielski 
 
2. język niemiecki, 
język francuski 
 lub język rosyjski

 

zapasy/sporty walki, 
lekkoatletyka, 

pływanie 

mundurowej obowiązuje egzamin sprawnościowy  – szczegóły na stronie internetowej szkoły

www.2lo-kwidzyn.pl Bezpieczenstwo Publiczne 
Kwidzyn

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn 
tel/fax 55 645 19 19 

wyspian@2l-kwidzyn.pl 
www.2lo-kwidzyn.pl 

 
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021  

im. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 

auczane języki obce 
(w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej)  

punktowane  
przedmioty 

angielski, 

2. język niemiecki,  
język francuski 

lub język rosyjski 

 1. język polski 
2. matematyka 
3. język obcy II.1 

  4.  geografia 

1. język polski 
2. matematyka 
3. biologia 
4. chemia 

1. język polski 
2. matematyka 

   3. język obcy II.1 
4. historia 

OFERTA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

nauczane języki obce 
(w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej) 

przedmioty 
punktowane 

  

2. język niemiecki,  

lub język rosyjski 

1. język polski 
2. matematyka 
3. język obcy II.1 
4. wychowanie     
fizyczne 

szczegóły na stronie internetowej szkoły 

Bezpieczenstwo Publiczne 
Kwidzyn


