
 

 

 

ZAPRASZAMY CIĘ  

na 
DRZWI OTWARTE 

 

4 KWIETNIA 2020 
godzina 10:00 

II Liceum Ogólnokształcące  

im. Mikołaja Kopernika w Lesznie 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

i Międzynarodowymi 

ul. Bolesława Prusa 33 

tel./fax 65 526 84 85 

Dlaczego klasy dwujęzyczne w IILO? 

 dwujęzyczność to nowoczesna, prestiżowa metoda promowana w Europie i na świecie;  
 jesteśmy jedną z największych w kraju szkół dwujęzycznych kształcących w języku angielskim; 

 jesteśmy jedyną szkołą w regionie z oddziałami dwujęzycznymi umożliwiającymi zdawanie matury 

w języku angielskim z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie; 

 w każdym oddziale dwujęzycznym przedmioty nauczane dwujęzycznie są dobierane zgodnie z profilem 

kształcenia i z uwzględnieniem wymogów rekrutacyjnych na odpowiednich kierunkach studiów; 

 nasi uczniowie co roku osiągają jedne z najwyższych w kraju wyniki z arkuszy dwujęzycznych na maturze; 

 wyniki matury z przedmiotów zdawanych w języku angielskim mają bardzo korzystne przeliczniki w proce-

sie rekrutacji na wielu uczelniach wyższych, takich jak Politechnika Wrocławska, SGH, AGH czy Uniwersy-

tet Jagielloński; 

 wymiar godzin języka angielskiego w naszych klasach dwujęzycznych sprzyja szybkiemu opanowaniu języ-

ka na poziomie pozwalającym z sukcesem ubiegać się o certyfikaty językowe FCE i CAE oraz ułatwiającym 

udział w projektach i stypendiach międzynarodowych, a także programach wymiany młodzieży np. Erazmus; 

 II LO może pochwalić się prestiżowym patronatem, jakim jest współpraca z Wydziałem Anglistyki Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

 II LO jest ośrodkiem egzaminacyjnym British Council, co umożliwia zdawanie w szkole egzaminów Cam-

bridge, a wcześniej sprawdzenie swoich kompetencji językowych w bezpłatnych próbnych sesjach egzami-

nacyjnych organizowanych dla naszych uczniów; 

 na przedmiotach nauczanych dwujęzycznie wprowadzamy słownictwo specjalistyczne ułatwiające korzysta-

nie z literatury i materiałów naukowych w języku obcym. 

WWW.KOPERNIK-LESZNO.PL 

 

 

DLA ABSOLWENTÓW  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

INFORMATOR 

na rok szkolny 2020/2021 
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Jesteśmy jedną z 44 szkół w Polsce, 

które prowadzą  prestiżowy Program 

Matury Międzynarodowej 

„International Baccalaureate Diploma 

Programme”. 

Otrzymaliśmy tytuł „Złotej Szkoły” 

w rankingu liceów Perspektyw.  

Zajęliśmy 8 miejsce w Wielkopolsce 

w 2020 r. 

Jesteśmy jedną z najwięk-

szych w Polsce publicznych 

szkół ponadpodstawowych 

dwujęzycznych kształcących 

w języku angielskim 

Uczymy języków programo-

wania. W szkole działa Koper-

nik CODE TEAM i Koło Ro-

botyki 

W szkolnej stołówce Dual 

Cafe oferujemy ciepłe 

i smaczne posiłki 

Przy współpracy z wyż-

szymi uczelniami prowa-

dzimy klasy patronackie 

i akademickie 

Przygotowujemy do 

konkursów i olimpiad 

przedmiotowych 
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3. Warunki rekrutacji: 

 Kandydat do klas dwujęzycznych i oddziału międzynarodowego liceum może uzyskać 

maksymalnie 210 punków (patrz punkt I i II). 

 Kandydat do klasy biologiczno-chemicznej z rozszerzonym językiem angielskim może uzy-

skać maksymalnie 200 punktów (patrz punkt II). 

I. do 10 pkt za sprawdzian kompetencji językowych 

Uczniowie spełniający 1 z poniższych warunków są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji ję-
zykowych i uzyskują maksymalną liczbę punktów tj. 10 

 kandydaci legitymujący się certyfikatem Cambridge English Qualifications – przynajmniej B 
1 Preliminary (PET) lub wyższym, International English Language Testing System (ELTS), 
Test of English as a Foreign Language (TOEFL), 

 finaliści i laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, 

 laureaci oraz finaliści, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów z testu w części pisemnej 
finału Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych 
„Junior English Combat”, 

 uczniowie, którzy otrzymali certyfikaty egzaminu „Klubu Zdolnego Ucznia” z języka angiel-
skiego  z oceną celującą lub bardzo dobrą. 

II. do 200 pkt zgodnie z podstawą prawną 

6. 

 

  

egzamin zewnętrzny (wynik przedstawiony w procentach z języka 
polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 a z języka obcego przez 
0,3): 

- język polski 
- matematyka 
- język obcy nowożytny 

 
 
  

do 35 punktów 
do 35 punktów 
do 35 punktów 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA  200 punktów 

lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja łącznie 

1. 
punktowo określona ocena z języka polskiego i matematyki (patrz tabe-
la punktów poniżej) 

do 36 punktów 
(2x18 pkt.) 
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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.  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  do 18 punktów  

5. aktywność kandydata na rzecz innych ludzi oraz środowiska naturalne-
go, zwłaszcza w formie wolontariatu 

3 punkty 

1A      historia, język obcy 

1B    język obcy, biologia 

1C      biologia, chemia 

1D      biologia, chemia 

1F1      fizyka, język obcy 

1E      fizyka, język obcy 

Tabela punktów za oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:  

celująca  18 pkt. bardzo dobra  17pkt. dobra  14 pkt. dostateczna  8 pkt. dopuszczająca 2 pkt. 

1F2      geografia, język obcy 



 

 

1. Na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadpodsta-
wowych. 

2. Terminarz rekrutacji: 

a) od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 (dotyczy klas 1a, 1b,1d,1e,1f1, 1f2) 

 Podanie (wydrukowane z systemu „Nabór elektroniczny”),  

 Życiorys (powinien zawierać opis zainteresowań ucznia, osiągnięć w konkursach przedmio-
towych i zawodach sportowych, działalności społecznej itp.), 

 3 podpisane fotografie, 

 kopię dokumentu potwierdzającego zwolnienie ze sprawdzianu kompetencji językowych. 

b) od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00  (dotyczy klasy 1c) 

 Podanie (wydrukowane z systemu „Nabór elektroniczny”),  

 Życiorys (powinien zawierać opis zainteresowań ucznia, osiągnięć w konkursach przedmio-
towych i zawodach sportowych, działalności społecznej itp.), 

 3 podpisane fotografie. 

c) 23 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 – sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów 

do klas dwujęzycznych i klasy przygotowawczej programu Matury Międzynarodowej (dotyczy 

klas 1a, 1b, 1d, 1e, 1f1, 1f2); sprawdzian kompetencji językowych w drugim terminie: 30 czerw-

ca 2020 r o godz.10:00. 

Uczniowie spełniający 1 z poniższych warunków są zwolnieni ze sprawdzianu kompeten-
cji językowych i uzyskują maksymalną liczbę punktów tj. 10 

 kandydaci legitymujący się certyfikatem Cambridge English Qualifications – przynajmniej B 
1 Preliminary (PET) lub wyższym, International English Language Testing System (ELTS), 
Test of English as a Foreign Language (TOEFL), 

 finaliści i laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, 

 laureaci oraz finaliści, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów z testu w części pisemnej 
finału Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych 
„Junior English Combat”, 

 uczniowie, którzy otrzymali certyfikaty egzaminu „Klubu Zdolnego Ucznia” z języka angiel-
skiego z oceną celującą lub bardzo dobrą. 

d) od 26 czerwca do 10 lipca 2020r do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do  

szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

e) 29 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 – podanie przez komisje rekrutacyjną informacji o uzyska-

nych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych 

(ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla osób przystępujących w drugim 

terminie 2 lipca 2020 r. o godz.14:00). 

f) od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz zmiany 

przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiany szkół, do których kandyduje. 

g) 12 sierpnia 2020 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifi-

kowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 

h) od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00 – złożenie dokumentów: 

Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego 

potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole, o ile nie zostały one złożone w uzupełnie-

niu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

i) 19 sierpnia 2020 r. do godziny 14:00 ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kan-

dydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

Postępowanie kwalifikacyjne 
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Program IB uznawany jest 

jako najlepszy program 

edukacyjny na świecie 

Rozwijamy pasje muzycz-

ne w kapeli szkolnej 

The Kopernix 

Uczymy się samorządności działa-

jąc w Samorządzie Uczniowskim 

i Młodzieżowej Radzie Miasta 

Leszna 

Organizujemy i bawimy 

się na Oldies Party 

Aktywnie działamy ja-

ko wolontariusze szkol-

nej grupy „Podaj dłoń” 

Organizujemy wycieczki krajowe 

i zagraniczne, wyjazdy narciarskie, spły-

wy kajakowe oraz wyjazdy żeglarskie 

Zapewniamy bezstresowy po-

czątek szkoły dzięki warszta-

tom integracyjnym 

Dysponujemy kompleksem boisk 

ORLIK, siłownią, bulodromem 

oraz boiskiem do siatkówki 

plażowej 

Posiadamy salę wykłado-

wą do telekonferencji 

Nasi uczniowie biorą udział 

w wykładach prowadzonych 

przez pracowników naukowych 

wyższych uczelni 

LOGICZNE, ŻE KOPERNIK 

Prowadzimy liczne 

koła zainteresowań 

i zajęcia pozalekcyjne 
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Przedmioty rozszerzone: 

 język polski,  

 historia, 

 wiedza o społeczeństwie, 

 język angielski. 

Przedmioty uzupełniające:  

 historia państwa i prawa, 

 historia powszechna, 

 interpretacja tekstów kultury. 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:   
 wiedza o społeczeństwie,  

 historia powszechna,  

 geografia. 

Języki obce: 

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 w szkole egzaminu międzynarodowego z 

języka angielskiego B2 First (dawniej FCE) i C1 Advanced 

(dawniej CAE) z ramienia British Council  

II język do wyboru:  j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. norweski 

 

 

Klasa patronacka Wydziału Historii i Filologii Angielskiej Uniwersytetu 

 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Klasa 1A - dwujęzyczna humanistyczna 
(prawna) 

Wybierz klasę w „Koperniku” 
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Języki obce: 

I język: 

 język angielski:  
 6 godzin tygodniowo,  

 nauczany w grupach międzyoddziałowych zgodnie ze stopniem zaawan-

sowania,  

 możliwość zdawania matury z języka angielskiego na poziomie pod-

stawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym,  
 możliwość zdawania w szkole egzaminu międzynarodowego z języka B2 

First (dawniej FCE) i C1 Advanced (dawniej CAE)  z ramienia British 

Council. 

II język do wyboru:  j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski,  j. norweski 

Przedmioty rozszerzone: 

 matematyka, 

 informatyka, 

 język angielski. 

Przedmioty uzupełniające:  

 matematyka w zastosowaniach, 

 algorytmika, 

 programowanie.  

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:  

 matematyka w zastosowaniach,  

 informatyka, 

 geografia 

Nauka logiki i algorytmiki. 

Nauka programowania w kilku językach. 

Grupowe projekty programistyczne! 

Spotkania z programistami. 

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez 

wykładowców akademickich i studentów. 

Klasa patronacka Wydziału Informatyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego i Politech-

niki Wrocławskiej. 

Przedmioty rozszerzone: 

 matematyka, 

 geografia, 

 język angielski. 

Przedmioty uzupełniające:  

 economics, 

 matematyka w zastosowaniach, 

 historia powszechna Polski.  

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:  
 geografia, 

 matematyka w zastosowaniach,  

 economics 

Dla zainteresowanych warsztaty z me-

teorologii. 

Klasa patronacka Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie.  

Klasa 1F2 - dwujęzyczna 
matematyczno-geograficzna 

(ekonomiczna) 

Klasa 1F1 - dwujęzyczna 
matematyczno-informatyczna 
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Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno-fizyczna 

(politechniczna) 

Przedmioty rozszerzone: 

 matematyka, 

 fizyka, 

 język angielski. 

 

Przedmioty uzupełniające:  

 fizyka doświadczalna, 

 fizyka w zastosowaniach, 

 matematyka w zastosowaniach, 

 dla zainteresowanych  programowanie  

CODE KOPERNIK TEAM  code.kopernik-leszno.pl 

 dla zainteresowanych  robotyka/arduino 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:   
 matematyka w zastosowaniach, 

 fizyka w zastosowaniach, 

 geografia. 

Języki obce: 

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 w szkole egzaminu międzynarodowego z języ-

ka angielskiego B2 First (dawniej FCE) i C1 Advanced (dawniej 

CAE) z ramienia British Council 

II język do wyboru:  j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski,  j. norweski 

 

 

 

Klasa patronacka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Fizyki  Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

Klasa 1B - klasa przygotowawcza do programu Matury Mię-

dzynarodowej (International Baccalaureate - - 
Diploma Programme) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II LO prowadzi program Matury Międzynarodowej  

(International Baccalaurate) od 2009 roku 

 Program IB: 

 realizowany jest w języku angielskim, 

 jest równoprawny z maturą polską, 

 wyniki matury uznawane są na całym świecie. 

 Nauka w programie IB w naszej szkole jest bezpłatna.  

Uczniowie pokrywają jedynie koszty związane z zakupem podręczników, 

kalkulatorów graficznych oraz egzaminów maturalnych. 

 

 Klasa I i II (pre-IB) – realizacja podstawy programowej liceum, rozszerzony 

język angielski, zajęcia z kluczowych przedmiotów stopniowo prowadzone 

w języku angielskim, drugi język do wyboru (hiszpański lub niemiecki) 

 Klasa III i IV – 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 lub inny przedmiot z grup 3 i 4 (do 

wyboru) 

 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym i 3 przedmioty na poziomie 

podstawowym 

 TOK (Teoria Wiedzy) -  tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny 

wiedzy, jest okazją do dyskusji, daje możliwość wypracowania własne-

go sposobu na uczenie się 

 CAS (Creativity, Action, Service) – praca na rzecz środowiska: działa-

nia kreatywne, wolontariat, sport 

 Extended Essay  - dyplomowa praca badawcza 

 nauka przez doświadczenie,  

 przygotowanie do certyfikatów B2 First (dawniej FCE) i C1 Advanced 

(dawniej CAE) 

Klasa patronacka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,  Politechniki Wro-

cławskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

5 

N
A

J
L
E

P
S

Z
Y

 
P

R
O

G
R

A
M

 
E

D
U

K
A

C
Y

J
N

Y
 
N

A
 
Ś

W
I
E

C
I
E

 



 

 

6 

Przedmioty rozszerzone: 

 biologia, 

 chemia, 

 język angielski. 

 

Przedmioty uzupełniające:  

 biologia doświadczalna, 

 chemia doświadczalna. 

 

Języki obce: 

I język: 

 język angielski:  
 nauczany w grupach międzyoddziałowych zgodnie ze stopniem zaa-

wansowania,  

 możliwość zdawania matury z języka angielskiego na poziomie 

podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym,  
 możliwość zdawania w szkole egzaminu międzynarodowego z języ-

ka angielskiego B2 First (dawniej FCE) i C1 Advanced (dawniej 

CAE)  z ramienia British Council 

II język do wyboru:  j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski,  j. norweski 

 

 

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii doświadczalnej z podziałem na grupy. 

 

 

Klasa patronacka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  

Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu, 

Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. 
 

Klasa 1C - biologiczno-chemiczna z rozszerzonym 

językiem angielskim (medyczna) 
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Klasa 1D - dwujęzyczna biologiczno-chemiczna 

(medyczna) 

Przedmioty rozszerzone: 

 biologia, 

 chemia, 

 język angielski. 

Przedmioty uzupełniające:  

 biologia doświadczalna, 

 chemia doświadczalna, 

 chemia w zastosowaniach, 

 matematyka w zastosowaniach. 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:   
 biologia, 

 chemia w zastosowaniach, 

 matematyka w zastosowaniach. 

Języki obce: 

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 w szkole egzaminu międzynarodowego z ję-

zyka angielskiego B2 First (dawniej FCE) i C1 Advanced 

(dawniej CAE) z ramienia British Council 

II język do wyboru:  j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. norweski 

 

 

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii doświadczalnej z podziałem na gru-

py. 

 

 

Klasa patronacka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydziałów Chemii 

i Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu,  

Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. 


