
Klasa BIOLOGICZNO–CHEMICZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia,  matematyka lub fizyka. 

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo. 

Uczniowie wybierający ten profil zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające 

studiować wiele kierunków przyrodniczych i medycznych, m.in. lekarski, 

lekarsko-stomatologiczny, farmaceutyczny, a także pielęgniarstwo, 

ratownictwo medyczne, chemię i technologię chemiczną, inżynierię 

materiałową, geologię, biologię, weterynarię, zootechnikę, bezpieczeństwo 

i technologię żywności, bioinformatykę, biotechnologię, inżynierię 

środowiska, ochronę środowiska, ekologię, fizjoterapię, kosmetologię.  

Dzięki długoletniej współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie uczestniczą 

w wykładach, pokazach i warsztatach. Dodatkowo stwarzamy możliwość 

wyjazdów na zajęcia laboratoryjne organizowane przez uczelnie, na których każdy ma możliwość samodzielnego 

wykonywania doświadczeń.  

Zdobytą wiedzą uczniowie dzielą się w środowisku lokalnym, są uczestnikami i organizatorami akcji 

ekologicznych: 

- każdego roku biorą udział w Ogólnopolskim Programie dla Młodzieży Ponadgimnazjalnej „Mam Haka Na 

Raka”, 

- wspierają chore dzieci, organizując zbiórkę nakrętek plastikowych, współpracując ze wszystkimi szkołami w 

powiecie, 

- prowadzą edukację dla społeczności lokalnej w zakresie segregowania odpadów, np. poprzez udział 

w  Programie „Dbamy o przyrodę, dlatego segregujemy”, wspieranym przez EFS, 

- uczestniczą w lokalnych happeningach, np. „Dzień Dawcy Szpiku Kostnego”, 

- poszerzają wiedzę praktyczną podczas wyjazdów terenowych do rezerwatów przyrody, 

- biorą udział w zajęciach DFN w Ząbkowicach Śląskich i Wrocławiu, są uczestnikami konkursu 

immunologicznego, 

- przystępują do udziału w konkursach biologicznych, o AIDS, w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie 

Biologicznej, 

Absolwenci tego kierunku chętnie wybierają na maturze biologię i uzyskują wynik wyższy od średniej 

wojewódzkiej.   

 

Jeszcze jako uczennica gimnazjum stałam przed wyborem profilu klasy w 

liceum. Decyzja padła na biologiczno-chemiczną. Szczerze mówiąc, nie 

wiedziałam, czego mam się spodziewać. Teraz, gdy do tej klasy uczęszczam 

już drugi rok, z czystym sumieniem mogę napisać: POLECAM. Jeśli 

interesuje Cię biologia, to nie martw się o maturę! W tej szkole, jeśli masz 

ambicie i chęci, na pewno będziesz zadowolony z wyników. Na lekcjach 

często pojawia się sprzęt pozwalający nam zajrzeć w głąb mikroświata – a 

mianowicie słynny mikroskop. Chciałabym też zaznaczyć, że dzięki niemu 

można poznać bliżej ciekawą strukturę nogi muchy. Tak, to rzeczywiście 

brzmi dziwnie. Profil ten oczywiście nie kończy na samym rozszerzeniu z biologii, spokojnie! Jeśli pragniesz, by 

tablica Mendelejewa zawisła na ścianie Twojego pokoju – nie masz się co martwić! Rozszerzenie z chemii 

pozwoli Ci na to. Trzeci rozszerzony przedmiot to fizyka, dzięki której może niekonicznie od razu udasz się na 

wycieczkę w Kosmos, ale gwarantuję Ci, że na pewno zapamiętasz te lekcje na długo.  

Sama klasa jest świetna… Co pewne, na długie lata zapamiętane zostaną  „biologiczne żarty". Gdy człowiek 

uczęszcza do klasy z rozszerzoną biologią, to może w ciągu każdej lekcji poczuć się jak DNA, bakteria czy jak 

we własnej postaci jodła. Nie wspominając już o możliwościach tworzenia przeróżnych historyjek  ze 

skomplikowanych biologicznych nazw. Jak widać, nauką można się bawić, a przedmioty, które w tej klasie są 

rozszerzone, naprawdę nie pozwolą Ci na nudę.  

Bardzo miło zaskoczyło mnie to,  że konkursy  odbywają się dość często. Do tej pory specjalnie nie przepadałam 

za różnego typu olimpiadami. Tutaj coś się zmieniło. Naprawdę sporo osób z mojej klasy próbuje w nich swoich 

sił. Między innymi można zmierzyć się w dziedzinie ekologii, immunologii czy choćby aids.  Nie jest to zacięta 

walka o wygraną, a świetna zabawa, no i sposób na poszerzanie wiedzy.  

Nie samą nauką uczeń żyje. Chciałabym Was zachęcić do brania udziału np. w warsztatach teatralnych w ZOK-u. 

Uwierzcie mi, świetna atmosfera gwarantowana! Do tej pory nie zdarzyło mi się wyjść z takich zajęć ze smutną 

miną  ani też widzieć kogoś, kto by był znudzony. Z tymi, z którymi mijasz się na co dzień w szkole, nie znając 



ich imienia, na tych warsztatach będziesz tworzył na przykład ekipę piratów,  którzy – działając razem – nie 

mogą pozwolić, by ich statek zatonął w czasie sztormu! 

Jeśli  lubisz pomagać, możesz zostać wolontariuszem w Domu Dziecka w Bardzie. Jeździmy tam w piątki lub w 

soboty, aby pobyć z dziećmi,  pomóc im  w nauce czy po prostu się z nimi pobawić lub porozmawiać.  

Jak więc widzisz, drogi Gimnazjalisto,  możesz naprawdę się wykazać i spełnić w różnych dziedzinach. Do 

zobaczenia we wrześniu!      

Paula Błauciak, Przedborowa 

W przyszłości planuję wybrać się na medycynę, a odpowiednie przygotowanie do tego rodzaju studiów może 

zapewnić mi uczęszczanie na profil biologiczno-chemiczny. Kadra pedagogiczna z naszego Liceum umożliwia 

perfekcyjne przygotowanie się pod kątem matury, nie tylko z przedmiotów kierunkowych, tj. z biologii czy 

chemii.  

Jeśli chodzi o rozszerzenia, to lekcje nie ograniczają się tylko do monotonnego realizowania materiału. Dzięki 

wyposażonym pracowniom możemy wykonywać wiele doświadczeń i poznawać świat mikroorganizmów pod 

mikroskopami. Ponadto szkoła organizuje wyjazdy na wrocławskie uczelnie, podczas których mamy okazję 

zasmakować odrobinę studenckiego życia. W naszym Liceum uczniowie mogą brać udział w różnorodnych 

konkursach, od tych, które są organizowane podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, aż po ogólnokrajowe 

olimpiady. 

Iga Zając, Ząbkowice Śląskie 

Jak jest w klasie biologiczno-chemicznej?  Z 

jednej strony jest to profil wymagający 

spędzania mnóstwa czasu nad książkami, z 

drugiej – na lekcjach można się świetnie 

bawić. Przy 5 godzinach biologii i fizyki oraz 

4 chemiach w tygodniu wiadomości  można 

szybko przyswoić, a głowa nie jest dodatkowo 

męczona wkuwaniem informacji z 

przedmiotów, które są nam niepotrzebne do 

dalszej edukacji. Lekcje ponadto są bardzo 

urozmaicone: na biologii korzystamy z 

mikroskopów, na chemii i fizyce 

przeprowadzamy wiele doświadczeń. Jednak 

profil ten nie pochłania nas całkowicie. Mamy 

czas na inne zajęcia, ja na przykład trenuję 

siatkówkę, biorę udział w różnych konkursach, 

należę do szkolnego chóru, piszę artykuły na stronę szkoły i jestem wolontariuszką w Domu Dziecka w Bardzie.  

Mogę więc stwierdzić, że jest to profil dla kogoś, kto tak jak ja czuje chemię do biologii,  pragnie poznawać 

ciekawostki natury, ale także chce rozwijać inne zainteresowania .  

Dodatkowo zwrócę uwagę na to, że nie należy się bać dużej ilości wiedzy, którą mamy przyswajać na lekcjach, 

gdyż jest nam ona przekazywana w bardzo ciekawy sposób. A jaki? O tym trzeba się przekonać samemu…   

Aneta Kubicz, Ciepłowody 

 

Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym programem z biologii, chemii i fizyki to przepustka do wymarzonej 

przez wielu medycyny. Ale moi koledzy i koleżanki, którzy wybrali ten profil, wiążą także swoją przyszłość z 

wenterynarią i kierunkami przyrodniczymi. Możliwości jest naprawdę mnóstwo… Dlaczego jeszcze warto 

wybrać ten profil? Choćby dlatego, że zajęcia szkolne są wzbogacone o współpracę z uczelniami wyższymi. Jest 

to z pewnością klasa da uczniów ambitnych, pozwalająca  na dobre przygotowanie sie do egzaminu maturalnego i 

wielu konkursów. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby  realizować swoje  pasje, może to być na przykład 

udział w warsztatach teatralnych, w których sama z chęcią uczestniczę.  Nie  wyobrażam sobie dnia w szkole bez 

naszych biologicznych żartów, z których śmiejemy się tylko my, biolodzy. Naprawdę warto odkrywać świat 

przyrody w naszym Liceum.  

Martyna Paczkowska, Ząbkowice Śląskie 

Wybrałem  klasę biologiczno-chemiczną,  bo chciałem mieć kontakt z przyrodą. Czy się opłacało? Myślę, że tak. 

Przynajmniej ja nie widzę siebie na innym kierunku i mimo opinii osób trzecich dalej uważam, że to był całkiem 

dobry wybór. Pasują mi rozszerzone biologia i chemia. Biorę udział w konkursach związanych z profilem, ale i 

np. w literackim. Gram też w szkolnych drużynach piłki siatkowej i koszykówki.  

Bartek Smarżyk, Szklary 

 


