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W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otwarcie 4 klas z następującymi przedmiotami 

realizowanymi w zakresie rozszerzonym: 

 1a – medyczna 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, 
biologia, chemia; 

Przedmioty punktowane w procesie 
rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia 

Klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem wyższym na kierunkach: 
medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna, kosmetologia, 

biotechnologia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, 
pielęgniarstwo, położnictwo, AWF, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, 

biogospodarka, żywienie człowieka, fizyka medyczna, uczelnie wojskowe i inne 

 

 1b – politechniczna 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, 
fizyka, informatyka lub matematyka, 

fizyka, język angielski 

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, 

fizyka, informatyka lub: język polski, matematyka, fizyka, język angielski 

Klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem wyższym na kierunkach: 
informatyka, robotyka, automatyka, budownictwo, mechatronika, inżynieria 

materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia, zarządzanie, architektura, 
geodezja, kartografia, telekomunikacja, mechanika, ekonomia, automatyka, fizyka 

techniczna, astronomia, biogospodarka, transport elektronika, telekomunikacja, 
elektronika, energetyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria 
produkcji, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz kierunki związane 

z bezpieczeństwem wewnętrznym. 
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 1c – przyrodnicza 

Przedmioty rozszerzone: język 

angielski, geografia, biologia 

Przedmioty punktowane w procesie 
rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub język polski, 
matematyka, język angielski, geografia 

Klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem wyższym na kierunkach: 
medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna, kosmetologia, 

biotechnologia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, 
pielęgniarstwo, położnictwo, AWF, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, 

biogospodarka, żywienie człowieka, fizyka medyczna, uczelnie wojskowe i inne 
planowanie przestrzenne, biologia kryminalistyczna, biomonitoring i biotechnologie 

ekologiczne, ekomiasto, mikrobiologia, ochrona środowiska, gospodarka 
przestrzenna, biologia, geografia, geomonitoring, biotechnologia, pedagogika, 

psychologia, bezpieczeństwo narodowe, international marketing, międzynarodowe 
studia kulturowe, politologia, stosunki międzynarodowe, studia azjatyckie, analityka 

biznesu, finanse i inwestycje, zarządzanie miastem, informatyka w ochronie 
środowiska,  psychologia, pedagogika, turystyka i rekreacja, logistyka, uczelnie 

wojskowe,  pożarnicze i inne. 

 1d – humanistyczna 

Przedmioty rozszerzone: język polski, 
język angielski, wiedza o społeczeństwie 

Przedmioty punktowane w procesie 

rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie 

Klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem wyższym na kierunkach: prawo, 
dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologia polska, filologia angielska, 

psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, aktorstwo, archeologia, 
historia, politologia, medioznawstwo, europeistyka, socjologia, kierunki 

artystyczne oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. 

Szkoła proponuje uczniom udział w kołach rozwijających zainteresowania. 
Większość zajęć odbywa się w nowoczesnych pracowniach. 

Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia utrwalające 
wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego. 

Wszystkie nasze klasy politechniczne objęte są patronatem Politechniki Łódzkiej. 

W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w cyklicznych wykładach i laboratoriach 
z fizyki. 

Szkoła realizuje różne projekty naukowe: https://lo1lowicz.pl/projekty/ 

Dobrze zdana matura w ILO jest przepustką na wymarzone uczelnie. 

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.lo1lowicz.pl 
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