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Profil matematyczno-fizyczny
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• fizyka
• język angielski
Języki obce:
I. język angielski
II. język francuski
lub język niemiecki
lub język rosyjski
Przedmiot uzupełniający:
• rysunek techniczny

Profil matematyczno-informatyczny
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• informatyka
• język angielski
Języki obce:
I. język angielski
II. język francuski
lub język niemiecki
lub język rosyjski
Przedmiot uzupełniający:
• rysunek techniczny

Jeżeli fascynuje Cię matematyka oraz
nowoczesne technologie informatyczne,
ta klasa jest doskonałym wyborem.
Jeżeli posiadasz umiejętności logicznego
i analitycznego myślenia, interesujesz się
matematyką i fizyką oraz rozważnie myślisz
o swojej przyszłości - profil tej klasy spełni
twoje oczekiwania.
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Wybierając profil matematyczno-fizyczny:

Wybierając profil matematyczno-informatyczny:

•
•
•
•

dowiesz się, jaka jest struktura wszechświata i jakie prawa nim rządzą,
rozwiniesz zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia,
zdobędziesz umiejętności tworzenia modeli matematycznych,
język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym da Ci większe szanse
na doskonałe odnalezienie się we współczesnym świecie techniki,

•
•

•

umiejętności zdobyte w tej klasie pozwolą Ci na kontynuację nauki na
wielu atrakcyjnych kierunkach nie tylko w kraju, ale też za granicą.

•

•

•

pogłębisz wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych,
rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia
i rozwiązywania problemów,
udoskonalisz swoje umiejętności posługiwania się
techniką komputerową,
język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym da Ci większe szanse
na doskonałe odnalezienie się we współczesnym świecie techniki,
będziesz mógł kontynuować naukę na uniwersytetach, politechnikach,
w szkołach mundurowych oraz innych uczelniach technicznych.

Profil humanistyczny
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• język polski
• wiedza o społeczeństwie
• język angielski
Języki obce:
I. język angielski
II. język francuski
lub język niemiecki
lub język rosyjski
Przedmiot uzupełniający:
• warsztaty dziennikarskie z elementami retoryki

Profil prawniczy
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• historia
• wiedza o społeczeństwie
• język angielski
Języki obce:
I. język angielski
II. język francuski
lub język niemiecki
lub język rosyjski
Przedmiot uzupełniający:
• warsztaty dziennikarskie z elementami retoryki

Jeśli posiadasz szerokie zainteresowania
językowe, interesujesz się kulturą i sztuką,
pasjonuje Cię dziennikarstwo i rozmowa z drugim
człowiekiem – to profil humanistyczny jest
stworzony właśnie dla Ciebie.
Jeśli masz zamiar rozwijać swoje zainteresowania
humanistyczne, społeczne i polityczne to profil
prawniczy jest profilem stworzonym dla Ciebie.

Wybierając profil humanistyczny:

Wybierając profil prawniczy:

•

•

•
•
•
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poszerzysz znajomość literatury, kultury, wiedzy o złożonych procesach
społeczno-politycznych,
zdobędziesz praktyczne umiejętności podczas
fakultatywnych warsztatów dziennikarskich z elementami retoryki,
zastosujesz zdobytą wiedzę i umiejętności, współtworząc gazetkę szkolną
„Dreszerczyk” oraz reportaże i filmy w Kole Filmowym „Dreshwood”,
rozwiniesz zdolności aktorskie i muzyczne, przygotowując przedstawienia
teatralne w Grupie Teatralnej „Impresja” oraz biorąc udział w koncertach
Szkolnego Chóru „Rapsodia”,
weźmiesz udział w wykładach i konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie i inne
uczelnie wyższe.

•
•
•

zdobędziesz podstawową wiedzę prawniczą, dzięki czemu będziesz
świadomie uczestniczył w życiu społecznym,
wykształcisz umiejętność wnikliwego patrzenia na świat,
zdobędziesz gruntowną wiedzę z przedmiotów rozszerzonych, realizując
jednocześnie swoje pasje,
kluczowe umiejętności zdobyte w tej klasie pozwolą Ci na kontynuację
nauki na wielu kierunkach humanistycznych.

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
• geografia
• matematyka
• język angielski

Języki obce:
I. język angielski
II. język francuski
lub język niemiecki
lub język rosyjski

Przedmiot uzupełniający:
• coaching i mentoring

Jeśli jesteś dobrym organizatorem,
lubisz podejmować decyzje i kierować innymi,
chcesz w przyszłości prowadzić własną firmę,
wybierz klasę menedżerską.
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Wybierając tę klasę:
•
•
•
•
•

poznasz podstawy nauk ekonomicznych i zarządzania zasobami ludzkimi,
zdobędziesz podstawowe umiejętności związane z funkcjonowaniem człowieka w warunkach gospodarki rynkowej,
będziesz uczestniczył w wykładach prowadzonych przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
w ramach programu „Klasa akademicka SGH”,
weźmiesz udział w konkursach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości,
zdobędziesz wiedzę potrzebną do podjęcia studiów wyższych nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
• biologia
• chemia

Języki obce:
I. język angielski
II. język francuski
lub język niemiecki
lub język rosyjski

Przedmiot uzupełniający:
• język angielski dla medyków

Jeśli Twoją pasją jest poznawanie i rozwijanie
zainteresowań z zakresu biologii i chemii,
a w przyszłości planujesz podjąć studia związane
z medycyną, to ta klasa jest stworzona
właśnie dla Ciebie.

Wybierając tę klasę:
•
•
•
•

Odwiedź naszą stronę z informacjami dla kandydatów

II LO im. gen. Gustawa Orlicz - Dreszera
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30
telefon: 82 565 38 88
www.2lochelm.pl
szkola@2lo.chelm.pl

będziesz miał możliwość zgłębiania tajników biologii i chemii na poziomie rozszerzonym zarówno podczas zajęć lekcyjnych,
jak również wykładów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie,
poznasz terminologię medyczną w języku angielskim podczas zajęć uzupełniających,
weźmiesz udział w konkursach o promocji zdrowia, olimpiadach przedmiotowych i ogólnopolskich akcjach
o charakterze prozdrowotnym,
rozszerzone nauczanie biologii i chemii oraz edukacja medyczna w języku angielskim umożliwią Ci bardzo dobre przygotowanie
do egzaminu maturalnego oraz do studiów medycznych.

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
• biologia
• język polski
• język angielski

Języki obce:
I. język angielski
II. język francuski
lub język niemiecki
lub język rosyjski

Przedmiot uzupełniający:
• podstawy psychologii

Jeśli marzysz o studiowaniu psychologii lub
kognitywistyki i interesują Cię zagadnienia
związane z ludzką psychiką, to ta klasa
jest odpowiednia dla Ciebie.
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odkryjesz wzajemne powiązania dwóch bardzo ważnych dziedzin nauki, jakimi są biologia i psychologia,
poszerzysz swoją wiedzę na temat motywów ludzkiego działania oraz skutecznych form radzenia sobie z wyzwaniami współczesności,
będziesz uczestniczył w zajęciach z psychologii, która jest podstawą promocji zdrowego stylu życia, jak również niezbędna w profilaktyce
i leczeniu wielu współczesnych chorób,
rozwiniesz wrażliwość emocjonalną poprzez rozumienie potrzeb innych osób, organizując różnego rodzaju akcje charytatywne
i wolontariat,
będziesz miał okazję do rozwijania wszechstronnej wiedzy, która umożliwi podjęcie studiów na bardzo popularnych kierunkach
związanych z psychologią.

