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ZAPRASZAMY CIĘ  

na   

DRZWI OTWARTE 
 

14 KWIETNIA 2018 
godzina 10:00 

Dlaczego klasy dwujęzyczne (językowe)? 

Jeśli interesują Cię języki obce, dobrze Ci poszły kompetencje językowe to właśnie w klasie dwuję-

zycznej masz niepowtarzalną okazję zrealizować swoje ambicje i talenty językowe. 

Nauka języka w tych klasach odbywa się w grupach międzyklasowych, podzielonych według stopnia 

zaawansowania. 

Dzięki rozszerzonej nauce języka angielskiego będziesz mógł swobodnie komunikować się w tym języ-

ku, zdawać maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym 

oraz ubiegać się o certyfikaty językowe na poziomie FCE i CAE, czy odnosić sukcesy w konkursach języ-

kowych. 

A po ukończeniu liceum umiejętności zdobyte w Koperniku w klasie dwujęzycznej, umożliwią Tobie 

korzystanie z wielu programów stypendiów międzynarodowych na każdej uczelni, na każdym kierunku. 

Jeśli nie chcesz odbywać całego cyklu studiów za granicą, zawsze możesz skorzystać z możliwości spędze-

nia jednego semestru na uczelniach w całej Europie. Program Erazmus stwarza takie możliwości. Możesz 

spędzić semestr w Barcelonie, Paryżu czy Londynie a potem, wrócić do Polski bogatszy o doświadczenia, 

znajomości, nowe kontakty, otwarty na inne możliwości. Warunkiem przystąpienia do takiego programu 

jest doskonała znajomość języka angielskiego, którą zapewniamy w klasach dwujęzycznych w IILO. Wcale 

nie musisz być najlepszym studentem, ale język angielski jest kryterium podstawowym. Stypendia między-

narodowe to nie tylko okres studiów. Jako przyszły pracownik możesz wybrać program Leonardo Da Vin-

ci. Popracuj w swoim zawodzie, zdobądź nowe doświadczenia i umiejętności, ale za granicą.  

Nauka języka obcego w II LO, to nie tylko lekcje i praca z podręcznikiem. Tylko klasa dwujęzyczna 

w Koperniku umożliwi Tobie wykorzystanie doskonałej znajomości języka angielskiego podczas wyjaz-

dów za granicę. Co roku organizujemy wyjazdy do Londynu, Paryża czy Szkocji. Skorzystasz z nich 

w pełni tylko, kiedy znasz język. 

 

 

INFORMATOR 

 
dla kandydatek i kandydatów 

do II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Lesznie 

z Oddziałami Dwujęzycznymi  
i Międzynarodowymi 

 

na rok 2018/2019 



 

 

2 

 Jesteśmy jedną z 40 szkół w Polsce, które prowadzą  

prestiżowy Program Matury Międzynarodowej 

„International Baccalaureate Diploma Programme”. 

 Jesteśmy jedną z największych w Polsce publicz-

nych szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych 

kształcących w języku angielskich. 

 Mamy tytuł Zasłużony dla Miasta Leszna. 

 Od 2011 roku jesteśmy „Srebrną Szkołą” w ran-

kingu liceów Perspektyw. W 2018 roku zajęliśmy 

11 miejsce w Wielkopolsce w rankingu liceów.  

 Po raz drugi otrzymaliśmy wyróżnienie jako Wiel-

kopolska Szkoła Roku 2017. 

 Po raz drugi otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie 

Leszczyński Wolontariusz Roku w kategorii Wolon-

tariacka Grupa Roku 2017. 

 Zapewniamy wysoki poziom nauczania dzięki 

wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej 
(nauczyciele Kopernika to nauczyciele z uprawnie-

niami egzaminatorów maturalnych, nauczyciele 

dwujęzyczni, nauczyciele z uprawnieniami IB, wy-

kładowcy wyższych uczelni, nauczyciele pasjona-

ci). 

 Nasi uczniowie osiągają najwyższe wyniki na egza-

minie maturalnym na poziomie podstawowym i 

rozszerzonym w regionie. 

 Nasi uczniowie każdego roku zdają maturę mię-

dzynarodową powyżej średniej światowej. 

 Nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki z 

arkuszy dwujęzycznych na maturze. 

 Jako partnerzy British Council przeprowadzamy 

egzaminy międzynarodowe z języka angielskiego 

(Cambridge English Exams): FCE i CAE i przygo-

towujemy do nich. 

 Prowadzimy klasy akademickie i patronackie wyż-

szych uczelni. 

 Nauczamy doświadczalnie biologii, chemii, fizyki i 

geografii.  

 Uczymy języków programowania. W szkole działa 

Kopernik CODE TEAM . 

 Prowadzimy Koło Robotyki. 

 Nauczamy metodą projektów edukacyjnych, np. 

„Szkoła dziedzictwa”, „Ocalić od zapomnienia”, 

„Miejsca pamięci Auschwitz itd. 

 Każdego roku uczniowie Kopernika biorą udział w 

międzynarodowym projekcie EUROWEEK Szkoła 

Liderów. Współpracujemy z organizacja AIESEC. 

 Przygotowujemy do olimpiad i konkursów przedmio-

towych. 

 Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca we współ-

zawodnictwie w zawodach sportowych szkół ponad-

podstawowych. 

 Nasze profile klas mają przemyślany dobór przed-

miotów realizowanych na poziomie rozszerzonym 

zgodnie z wymogami wyższych uczelni. 

 Organizujemy liczne zajęcia pozalekcyjne, na któ-

rych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania 

i pasje (projekty i prace badawcze, koła naukowe, 

warsztaty, wykłady i SKS-y, itd). W szkole działa 

GEO Kopernik . 

 W szkole działa prężnie grupa wolontariuszy 

„Podaj dłoń”, Parlament Uczniowski i szkolna 

kapela The KOPERNIX. 

 Nasi uczniowie mogą sami kreować życie szkoły i 

tak: organizują liczne imprezy kulturalne, hepeningi, 

Oldies Party, mistrzostwa szkoły w gry zręcznościo-

we i strategiczne, tworzą galerię, inicjują i włączają 

się w akcje pod hasłem „Lubimy razem działać”, 

WOŚP, adopcję na odległość, zbiórki paczek, 

LipDUB, itd. 

 Jeśli jesteś twórczy, otwarty przyjdź do nas, dzia-

łaj, daj cząstkę siebie. 

 Organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, 

wyjazdy narciarskie i snowboardowe oraz spływy 

kajakowe. 

 Wprowadzamy pierwszoklasistów bezstresowo w 

obowiązki ucznia II LO dzięki jedynym w swoim 

rodzaju warsztatom integracyjnym. 

 Szkoła posiada doskonale wyposażone multimedialne 

pracownie przedmiotowe, Salę Sybiraków, laborato-

ria do nauczania fizyki, chemii i biologii, pracownie 

komputerowe, sieć WiFi. 

 Dysponujemy kompleksem boisk, ORLIK i siłownią. 

Obecnie budujemy bulodrom. 

 Szkoła posiada salę wykładową do telekonferencji. 

 Szkoła posiada nowoczesną bibliotekę wyposażoną 

w bogaty księgozbiór. 

 Posiadamy stację meteorologiczną. 

 W szkole można smacznie zjeść świeży posiłek w 

bufecie i szkolnej stołówce Dual Cafe. 

 Panuje tu miła atmosfera! 
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d) do 25 lipca 2016 r. 11 lipca 2018 r. godzina 10:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandy-

datów  zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do szkoły.  

e) do 19 lipca 2018 r. do godziny 12:00  

Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole. 

f) do 20 lipca 2018 r. godzina 13:00 szkolna komisja rekrutacyjna  ogłasza listy kandydatów przyjętych 

do szkoły. 

3. Warunki rekrutacji: 

 Kandydat do klas dwujęzycznych i oddziału międzynarodowego liceum może uzyskać maksymalnie 220 

punków (patrz punkt I i II). 

 Kandydat do klasy biologiczno-chemicznej z rozszerzonym językiem angielskim może uzyskać maksymal-

nie 200 punktów (patrz punkt II). 

I. do 20 pkt za egzamin gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 

Uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym są zobowiąza-
ni do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych. Uczniowie spełniający 1 z poniższych 
warunków są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskują maksymalną liczbę punktów 
tj. 20 

 kandydaci legitymujący się certyfikatem: First Certificate In English (FCE),International English 

Language Testing System (IELTS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), 

 finaliści i laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, 

 finaliści i laureaci Olimpiady dla Gimnazjalistów z Języka Angielskiego 

 laureaci Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjalistów „Junior English Combat”, 

 uczniowie, którzy otrzymali certyfikaty „Klubu Zdolnego Ucznia” z oceną celującą. 

II. do 200 pkt zgodnie z podstawą prawną 

6. 

 

  

egzamin gimnazjalny: 
- język polski 
- historia i wiedza o społeczeństwie 
- matematyka 
- przedmioty przyrodnicze 
- język obcy nowożytny 

  
do 20 punktów 
do 20 punktów 
do 20 punktów 
do 20 punktów 
do 20 punktów 

m
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0
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 200 punktów 

lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja łącznie 

1. 
punktowo określona ocena z języka polskiego i matematyki  (patrz tabela punk-
tów poniżej) 

do 36 punktów 
(2x18 pkt.) 

  m
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2. punktowo określone oceny z przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez 
szkolną komisję rekrutacyjną (patrz tabela punktów poniżej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do 36 punktów 
(2x18 pkt.) 

3. świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów 

 4.  osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa 

w §7 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz 

1942) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej. 

do 18 punktów 
  

5. aktywność kandydata na rzecz innych ludzi oraz środowiska naturalnego, 
zwłaszcza w formie wolontariatu 

3 punkty 

1A      historia, wos 

1B    język obcy, biologia 

1C      biologia, chemia 

1D      biologia, chemia 

1F      geografia, język obcy 

1E      fizyka, język obcy 



 

 

Przedmioty rozszerzone: 

 matematyka, geografia lub chemia, język angielski 

I język: 

 język  angielski:  
 6 godzin tygodniowo,  

 nauczany w grupach międzyoddziałowych  zgodnie ze stopniem zaawansowania,  

 możliwość zdawania matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym, 

rozszerzonym lub dwujęzycznym,  
 możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego FCE 

i CAE z ramienia British Council w szkole. 

II język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski (nauczany na różnych poziomach)  

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia lub chemia, matematyka w zastosowaniach, 

podstawy przedsiębiorczości 

Przedmioty uzupełniające:  geometria, geografia doświadczalna, historia i społe-

czeństwo 

Zajęcia terenowe z meteorologii i topografii. Uczniowie współprowadzą blog „geoKopernik” - patrz 

strona internetowa szkoły. 

Klasa patronacka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

6 Klasa 1F - dwujęzyczna matematyczno-geograficzna  

  (wielokierunkowa) 

1. Na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór 
do szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Terminarz rekrutacji: 

a) od 14 maja do 30 maja 2018 r. do godziny 15:00  

 Podanie (wydrukowane z systemu „Nabór elektroniczny”),  

 Życiorys (powinien zawierać opis zainteresowań ucznia, osiągnięć w konkursach przedmioto-

wych i zawodach sportowych, działalności społecznej itp.), 

 3 podpisane fotografie, 

b) 5 czerwca 2018 r. o godzinie 9:00 – sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas 

dwujęzycznych i oddziału międzynarodowego (dotyczy klas 1a, 1b, 1d, 1e, 1f) 

Uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym są 
zobowiązani do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych. Uczniowie spełniający 
1 z poniższych warunków są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskują 
maksymalną liczbę punktów tj. 20 

 kandydaci legitymujący się certyfikatem: First Certificate In English (FCE),International English 
Language Testing System (IELTS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), 

 finaliści i laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, 

 finaliści i laureaci Olimpiady dla Gimnazjalistów z Języka Angielskiego 

 laureaci Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów „Junior English 

Combat”, 

 uczniowie, którzy otrzymali certyfikaty „Klubu Zdolnego Ucznia” z oceną celującą. 

 Ucznia” z oceną celującą. 

c) od 22 czerwca do 25 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 

 Poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, 

 Poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimna-

zjalnego.  

Postępowanie kwalifikacyjne 

 

 

Przedmioty rozszerzone: 

 historia, język polski,  

 wiedza o społeczeństwie, język angielski 

I język: 

 język  angielski:  
 6 godzin tygodniowo,  

 nauczany w grupach międzyoddziałowych  zgodnie ze stopniem zaawansowania,  

 możliwość zdawania matury z języka angielskiego na poziomie podstawo-

wym, rozszerzonym lub dwujęzycznym,  
 możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego FCE 

i CAE z ramienia British Council w szkole. 

II język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski (nauczany na różnych poziomach)  

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:  historia powszechna, wiedza o społeczeństwie, mate-

matyka, wiedza o kulturze 

Przedmioty uzupełniające:  źródła historyczne, teoria literatury, edukacja europej-

ska i prawna, przyroda. 

 

Klasa patronacka Wydziału Historii UAM w Poznaniu 

Klasa 1A - dwujęzyczna humanistyczna 

   (prawna)  

Klasa 1B - klasa przygotowująca do programu Matury Międzynarodo-

wej (International Baccalaureate – Diploma Programme)  

 Klasa I (pre-IB) – realizacja podstawy programowej liceum , rozszerzony język angielski, 

zajęcia z kluczowych przedmiotów stopniowo prowadzone w języku angielskim, drugi ję-

zyk do wyboru (hiszpański lub niemiecki) 

 Klasa II i III – dwuletni program IB:  

 realizacja 6 wybranych przedmiotów, po 1 z każdej grupy: 

Grupa 1:  j. polski (obowiązkowo) 

Grupa 2:  j. angielski (obowiązkowo na poziomie rozszerzonym) 

Grupa 3: historia, geografia, ekonomia (do wyboru) 

Grupa 4: biologia, chemia, fizyka (do wyboru) 

Grupa 5: matematyka  (obowiązkowo; do wyboru jeden z 3 poziomów) 

Grupa 6: j. niemiecki, j. hiszpański, informatyka lub inny przedmiot z grup 3 i 4 (do 

wyboru) 

 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym i 3 przedmioty na poziomie podstawowym 

 



 

 

4 Klasa 1B - klasa przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej 

(International Baccalaureate – Diploma Programme)  

 TOK (Teoria Wiedzy) -  tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy, jest 

okazją do dyskusji, daje możliwość wypracowania własnego sposobu na uczenie się 

 CAS (Creativity, Action, Service) – praca na rzecz środowiska:  działania kreatywne, 

wolontariat, sport 

 Extended Essay  - dyplomowa praca badawcza 

 nauka przez doświadczenie,  

 przygotowanie do certyfikatów FCE , CAE.  

 Klasy Matury Międzynarodowej są objęte patronatem Wydziału Anglistyki UAM w Pozna-

niu. Grupy przedmiotowe objęte są opieką merytoryczną  pozostałych patronów i partnerów 

szkoły i uczestniczą w licznych projektach edukacyjnych. 

 

Klasa patronacka Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu. 

Przedmioty rozszerzone: 

 biologia, chemia, język angielski 

I język: 

 język  angielski:  
 nauczany w grupach międzyoddziałowych  zgodnie ze stopniem zaawansowania,  

 możliwość zdawania matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym, 

rozszerzonym lub dwujęzycznym,  
 możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego FCE 

i CAE z ramienia British Council w szkole. 

II język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski (nauczany na różnych poziomach)  

Przedmioty uzupełniające:  matematyka w chemii, historia i społeczeństwo. 

 

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii doświadczalnej. 

 

Klasa patronacka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu, Wydziału Chemii UAM w Poznaniu, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. 

 

Obóz naukowy. 

Klasa 1C - biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angiel-

skim (medyczna) 
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Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno-fizyczno-informatyczna  

  (politechniczna) 

Przedmioty rozszerzone: 

 matematyka, fizyka lub chemia, język angielski 

 informatyka dla zainteresowanych - code.kopernik-leszno.pl 

I język: 

 język  angielski:  
 6 godzin tygodniowo,  

 nauczany w grupach międzyoddziałowych  zgodnie ze stopniem zaawansowania,  

 możliwość zdawania matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym, 

rozszerzonym lub dwujęzycznym,  
 możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego FCE 

i CAE z ramienia British Council w szkole. 

II język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski (nauczany na różnych poziomach)  

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: fizyka lub chemia, matematyka w zastosowaniach.  

Zajęcia laboratoryjne z fizyki lub chemii doświadczalnej. 

Przedmioty uzupełniające:  geometria, programowanie lub chemia politechniczna, 

historia i społeczeństwo. 

Klasa patronacka Politechniki Wrocławskiej.  

Obóz matematyczny 

Klasa 1D - dwujęzyczna biologiczno-chemiczna (medyczna) 

Przedmioty rozszerzone: 

 biologia, chemia, język angielski 

I język: 

 język  angielski:  
 6 godzin tygodniowo,  

 nauczany w grupach międzyoddziałowych  zgodnie ze stopniem zaawansowania,  

 możliwość zdawania matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym, 

rozszerzonym lub dwujęzycznym,  
 możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego FCE 

i CAE z ramienia British Council w szkole) 

II język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski (nauczany na różnych poziomach)  

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologia, chemia ogólna 

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii. 

Przedmioty uzupełniające:  matematyka w chemii, historia i społeczeństwo. 

Klasa patronacka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydziału Chemii UAM w Po-

znaniu. 


