
Klasa 
Język obcy -  

kontynuacja 
Drugi język obcy 

A dziennikarsko-

medialna 
J. angielski 5h J. niemiecki 2h 

B przyrodnicza J. angielski 3h J. niemiecki 2h 

C politechniczna J. angielski 3h J. rosyjski 2h 

D ekonomiczna J. angielski 5h J. niemiecki 2h 

E prawnicza J. angielski  5h  J. niemiecki 2h 

F architektoniczna J. angielski 5h J. niemiecki 2h 

G europejska  J. angielski 5h 
I gr. J. rosyjski 3h 

II gr. J. francuski 3h 

H dwujęzyczno- 

przyrodnicza 

J. niemiecki 6h 

J. angielski 3h 

J. angielski 2h 

J. niemiecki 2h 

I dziennikarsko- 

prawnicza 

I gr. J. angielski 5h 

II gr. J. niemiecki 5h 

I gr. J. niemiecki 2h 

II gr. J. angielski 2h 

 Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru przedmiotów 

rozszerzonych dokonujesz na etapie naboru, decydując się na jedną 

z dziewięciu proponowanych klas. 

 Nasze liceum gwarantuje w każdej klasie realizację 

prgramu rozszerzonego z trzech wybranych przedmiotów. 

 We wszystkich klasach szkoła zapewnia naukę dwóch języków obcych. 

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, dostosowanych 

do Twojego poziomu. 

 Nauka języka obcego na poziomie rozszerzonym trwa trzy lata. 

 Szkoła zapewnia również naukę religii lub etyki zgodnie z wyborem, 

którego dokonasz podczas rekrutacji. 

 

 Przy rekrutacji do LO XIII punktowane przedmioty to:  

  język polski, matematyka, język angielski ( H-I gr.język niemiecki ) 

  dodatkowo w klasie : 

 A, E, I  historia B, H-II gr.  biologia 

 C, F   fizyka  D, G, H-I gr.  geografia 

Adres szkoły: 

Liceum Ogólnokształcące nr  XIII 

ul. Haukego-Bosaka 33–37  

50-447 Wrocław 

www.lo13.wroc.pl 

Dojazd tramwajami linii: 
0L, 0P, 3, 5 

Dojazd autobusami linii: 
A, 145, 146, 149 

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII położone jest w centrum 

miasta i w bliskiej odległości od głównych punktów komu-

nikacyjnych:  

 Placu Dominikańskiego  - 5 min 

 Dworca Głównego PKP, PKS  - 10 min 

Języki obce w naszej szkole 
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1. Masz do wyboru dziewięć profilowanych klas. 

2. Osiągniesz wysokie wyniki z egzaminów maturalnych, co 

pozwoli Ci zostać studentem renomowanej uczelni wyższej 

w kraju bądź za granicą. 

3. Opanujesz język obcy na bardzo dobrym poziomie. Ucząc się 

języka niemieckiego, możesz przystąpić do egzaminu DSD II 

na poziomie B2/C1, który pozwala podjąć studia na dowolnie 

wybranej uczelni niemieckojęzycznej. 

4. Rozwiniesz zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach poza-

lekcyjnych, projektach edukacyjnych, konkursach i olimpia-

dach.  

5. Możesz wziąć udział w wymianach i projektach międzynaro-

dowych  (np. Comenius/Erasmus+), obozach naukowych 

i „zielonych szkołach”. 

6. Jeśli lubisz sport, będziesz miał okazję brać udział w zajęciach 

SKS, zawodach sportowych, wyjściach na łyżwy, rolki 

7. Szkoła współpracuje z Rotary Club, dlatego spotkasz w niej 

młodzież z całego świata. Możesz także wziąć udział 

w wymianie do Brazylii, Meksyku, Stanów Zjednoczonych, 

Tajwanu lub Indii.  

8. Będziesz mógł włączyć się w różne akcje społeczne, organizo-

wane przez Samorząd Uczniowski, takie jak: „Góra Grosza”, 

„Oddając krew ratujesz życie”, „Budujemy studnie dla Suda-

nu”, WOŚP, wolontariat. 

9. Masz możliwość dołączenia do zespołu redagującego mie-

sięcznik „Szlif” i uczestniczenia w spotkaniach Młodzieżowej 

Wszechnicy Dziennikarskiej. Możesz też współtworzyć szkolną 

telewizję. 

10. Będziesz uczył się w profesjonalnie wyposażonych salach 

lekcyjnych. W każdej chwili skorzystasz z biblioteki, która 

jednocześnie jest multimedialnym centrum informacji. 

11. Pomocą zawsze będą Ci służyć doświadczeni 

i życzliwi wychowawcy, psycholog i pedagog szkolny, doradca 

zawodowy, rzecznik praw ucznia i pielęgniarka. 

12. Będziesz uczył się w przyjaznej atmosferze. 

13. W naszej szkole będziesz się czuł bezpiecznie, co potwierdzają 

opinie uczniów i ich rodziców. * od drugiej klasy 

Klasa B 

przyrodnicza 

 

 z rozszerzonym nauczaniem:  

biologii, chemii, fizyki 

Klasa A 

dziennikarsko-medialna 

 

 z rozszerzonym nauczaniem:  

języka polskiego, angielskiego 

i historii 

 z warsztatami dziennikarskimi lub 
telewizyjnymi 

 

Klasa C 

politechniczna 

 

 z rozszerzonym nauczaniem:  

matematyki, fizyki i informatyki 

 z matematyką w języku angielskim* 

Klasa D 

ekonomiczna 

 

 z rozszerzonym nauczaniem:  

matematyki, geografii i języka angielskiego 

 z matematyką i językiem angielskim w 
ekonomii* 

Klasa E 

prawnicza 

 

 z rozszerzonym nauczaniem:  

matematyki, historii i języka angielskiego 

 ze słownictwem prawniczym w języku 
angielskim* 

Klasa F 

architektoniczna 

 

 z rozszerzonym nauczaniem:  

matematyki, fizyki i języka angielskiego 

 z rysunkiem architektonicznym 

Klasa G 

europejska 

 

 z rozszerzonym nauczaniem:  

geografii, historii i języka angielskiego 

 z edukacją europejską 

Klasa H 

dwujęzyczno-przyrodnicza 

 

 z rozszerzonym nauczaniem:  

języka niemieckiego, matematyki 
i geografii, z Landeskunde 

przyrodnicza: 
 z rozszerzonym nauczaniem:  

biologii, chemii, matematyki 

Klasa I 

dziennikarsko-prawnicza 

 

 z rozszerzonym nauczaniem:  

języka polskiego, angielskiego i historii 

 z warsztatami dziennikarskimi  

prawnicza: 
 z rozszerzonym nauczaniem:  

matematyki,  języka niemieckiego 
i historii 

 ze słownictwem prawniczym w języku 
niemieckim* 
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ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” 


