
klasa MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka. 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, elementy analizy matematycznej. 

 

To profil, który od wielu lat znajduje się w ofercie edukacyjnej 

naszej szkoły i cieszy się dużą popularnością. Przygotowuje do 

zdawania matury rozszerzonej z  przedmiotów, które są 

preferowane na kierunkach politechnicznych i ekonomicznych. 

Absolwenci studiują m.in. elektronikę, informatykę, 

elektrotechnikę, inżynierię biomedyczną, budownictwo, finanse 

i rachunkowość, zarządzanie.  

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania nie tylko podczas lekcji. Biorą udział  

w różnych zajęciach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, wyjeżdżają również na 

Politechnikę Wrocławską, gdzie wysłuchują wykładów oraz uczestniczą w warsztatach  

i zajęciach laboratoryjnych. W trakcie nauki corocznie badamy wyniki nauczania, dzięki 

czemu matura nie jest trudna.  

Na początku uczęszczałem do innego renomowanego liceum. 

Mój pierwszy wybór był podyktowany wiedzą, że w wielu 

rankingach szkoła ta wyróżniała się wysoką zdawalnością matur 

oraz ciekawymi tradycjami. Samo miasto również wydało mi się 

bardziej atrakcyjne od Ząbkowic. Po miesiącu wczułem się  

w licealny klimat, jednak nie było to spełnienie moich oczekiwań. 

Mundurek, tradycje (chórek, dni kultury) przyprawiały mnie  

o dreszcze. W samych murach czułem się jak w średniowiecznym 

klasztorze, a ja stawiam przecież na nowoczesność.  

Po spotkaniach z kolegami z LO w Ząbkowicach dużo dowiedziałem się na temat ich szkoły. Był to 

zupełnie odmienny obraz – nie obowiązywały żelazne zasady, a uczniowie czuli się jak w jednej 

wielkiej rodzinie. Mówili o natłoku pracy, dużych ilościach zadań domowych. Pomyślałem – to jest to, 

czego mi trzeba! Bo jakże można inaczej przygotować się dobrze na wymarzone studia, jak nie ucząc 

się solidnie i systematycznie. Opłacało się! Po zmianie szkoły na LO w Ząbkowicach szybko się 

odnalazłem w nowych realiach, trafiłem na najlepszych nauczycieli, dzięki czemu mogę swobodnie 

rozwijać się w kierunku mnie interesującym – matematycznym. Królowa nauk stoi tutaj na 

najwyższym poziomie. Atmosfera szkolna bardzo przypadła mi do gustu i obaliła pewien stereotyp:  

tu nie samą nauką człowiek żyje. Liczne wyjazdy na Politechnikę Wrocławską, do teatru czy wykłady 

organizowane na miejscu poszerzają horyzonty i dają możliwość kształcenia się we wszystkich 

kierunkach. Teraz mogę spać spokojnie z myślą, że miejsce na studiach już na mnie czeka.  

Politechniko, nadchodzę!          

Marcin Walkiewicz, Bardo      

Dodatkowe godziny matematyki, fizyki i informatyki 

umożliwiają mi rozwój w upragnionym kierunku.  

Te dziedziny nauki na pierwszy rzut oka wydają się być 

trudne, a zrozumienie ich w pełni wręcz niemożliwe.  Jednak 

w naszej szkole jest inaczej. Na zajęciach poruszane są 

najciekawsze zagadnienia, prezentowane w sposób 

przejrzysty i przystępny. Gdy coś wydaje się niezrozumiałe,  

z pomocą przychodzą nauczyciele, nie ma tutaj problemu nie do rozwiązania, wystarczy 

odrobina chęci oraz zaangażowania. Nasze liceum współpracuje z uczelniami wrocławskimi, 



często organizowane są tematyczne wyjazdy na wykłady. Umożliwia to podjęcie decyzji 

dotyczącej kolejnego etapu nauczania. Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowych 

postępów, profil matematyczno-informatyczny kompleksowo przygotowuje do studiowania 

na najlepszych uczelniach w całej Polsce. Nie świadczą o tym wyłącznie bardzo wysokie 

wyniki matur,  

a również opinie absolwentów. 

Robert Mulka, Ząbkowice Śląskie 

Kiedy zapisywałam się do naszego ogólniaka, miałam mnóstwo wątpliwości, czy wybrałam 
dobrą klasę. Szybko okazało się, że niepotrzebnie. W przyszłości pragnę kontynuować naukę 
na politechnice, a dzięki profilowi matematyczno-informatycznemu jestem coraz bliżej 
realizacji mojego marzenia. Mamy o wiele więcej matematyki w programie niż poprzednie 
pokolenia, dzięki czemu dokładnie ćwiczymy zadania z poszczególnych działów i każdy uczeń 
jest w stanie go na spokojnie „ogarnąć”. Mój profil oferuje także rozszerzoną informatykę  
i fizykę. Jak dobrze wiemy, te przedmioty nie należą do najlżejszych, dlatego jest to duże 
ułatwienie. Jeżeli i Ty marzysz o studiach na kierunkach ścisłych, to radzę się nie zastanawiać 
dłużej, bo to naprawdę dobra inwestycja w przyszłość.  
Izabela Czepieruk, Grochowa 
 

Od drugiego roku nauki wybrany profil pozwala skupić 
się na tym, co skłoniło Cię do wyboru klasy 
matematyczno-informatycznej. Dominuje przeważająca 
ilość matematyki, fizyki oraz zajęć informatycznych,  
co pozwala nam dokładniej skupić się na profilowanym 
kierunku, a to ogromny plus. Większość przedmiotów 
przyrodniczych i humanistycznych, które nas ścisłowców 
nie kręcą,  zostawiamy za sobą po pierwszej klasie. 

Mat.-inf. to oczywiście nie tylko nauka w murach szkoły. Mamy możliwość wyjazdów  
na uczelnie wyższe, gdzi  e dodatkowo możemy poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie  
w otoczeniu studentów oraz wykładowców. Przykładowo, jako uczeń naszego profilu masz 
możliwość uczestnictwa w wykładach  Studium Talent, prowadzonych przez Politechnikę 
Wrocławską, dotyczących matematyki bądź fizyki. Takie zajęcia zakończone pozytywnie 
zdanym testem owocują dodatkowymi punktami, zwiększającymi wskaźnik rekrutacyjny, 
czyli szansę dostania się na wymarzony kierunek studiów, a nawet zapewniają gotowy indeks 
danego wydziału. O takie bonusy trudno w innych klasach. 

Nauka to dopiero jedna strona medalu. Mamy również sporo chwil wolnych. Oprócz czasu 
dla siebie czy na spotkania ze znajomymi znajdujemy wystarczającą jego ilość, aby poświęcić 
go innym. Nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć pracę wolontariusza na rzecz Domu 
Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie, którą m.in. uczniowie profili matematycznych już wypełniają.  
Sylwia Chochorowska, Ząbkowice Śląskie   
 
 
 

 

 

 

 


