
I Liceum Ogólnokształcące

im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie



MAT-ANG FIZ
CHEM

Rozszerzenia:

matematyka

j. angielski

fizyka lub chemia

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, język angielski, fizyka

lub chemia – w zależności od wyboru trzeciego

rozszerzenia

FILOLOGIA 
ANGIELSKA

ARCHITEKTURA 
I URBANISTYKA

MATEMATYKA INŻYNIERIA INFORMATYKA



BIO-CHEM-ANG
Rozszerzenia:

biologia

chemia

j. angielski

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, język angielski, chemia

MEDYCYNA BIOTECHNOLOGIA PSYCHOLOGIA DIETETYKA
OCHRONA 

ŚRODOWISKA



Rozszerzenia:

j. polski

j. angielski

historia lub WOS

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, język angielski, historia lub

WOS – w zależności od wyboru trzeciego rozszerzenia

PRAWO FILOZOFIA POLITOLOGIA
KULTURO-
ZNAWSTWO HISTORIA

POL-ANG WOS
HIS



MAT-GEO-ANG
Rozszerzenia:

matematyka

geografia

j. angielski

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, język angielski, geografia

ZARARZĄDZANIE EKONOMIA
TURYSTYKA I 
REKREACJA

BUDOWNICTWO GEOLOGIA



Rozszerzenia:

j. polski

j. angielski

j. niemiecki lub j. hiszpański

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, język angielski, j. niemiecki*

lub drugi język obcy nowożytny wpisany na świadectwie

– w zależności od wyboru trzeciego rozszerzenia

* w przypadku, gdy na świadectwie nie ma oceny z języka niemieckiego,

brana będzie ocena z innego obcego języka nowożytnego

POL-ANG HISZ
NIEM

FILOLOGIA 
ANGIELSKA

GERMANISTYKA IBERYSTYKA FILOLOGIA
STOSUNKI 

MIĘDZYNARODOWE



WYKAZ WSZYSTKICH KLAS W ILO
klasa rozszerzenia Przedmioty punktowane

A matematyka-fizyka-angielski język polski, matematyka, język angielski, fizyka 

matematyka – chemia - angielski język polski, matematyka, język angielski, chemia

B biologia-chemia-angielski język polski, matematyka, biologia, chemia

C j. polski- j. angielski - historia język polski, matematyka, j. angielski, historia 

j. polski- j. angielski - WOS język polski, matematyka, j. angielski, WOS

D matematyka- geografia –angielski język polski, matematyka, język angielski, geografia

E j. polski- j. angielski-j. niemiecki język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki *

j. polski- j. angielski-j. hiszpański język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy 

nowożytny wpisany na świadectwie

* w przypadku, gdy na świadectwie nie ma oceny z języka niemieckiego, brana będzie 
ocena  z innego obcego języka nowożytnego



Chrzest klas I



Nasze sukcesy sportowe





Udział w akcji ,,Pomorze na Morze”



Szkolne Regaty                             

o Puchar Dyrektora Szkoły



Mikołajki w ILO



Spotkania z pisarzami w ILO



Coroczna akcja bicia rekordu                      

w jednoczesnej resuscytacji                

krążeniowo- oddechowej w ILO



Rejs uczniów ILO na Morzu 

Śródziemnym od San Remo 

po Genuę



Akcje charytatywne uczniów ILO



Próba Żeńskiego Chóru Kameralnego

przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie



Żeński Chór Kameralny

przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie



Próba chóru on-line



Nasza szkolna gazetka 

,,Blacha”



Pamięć 

o Żołnierzach

Wyklętych



Dni Otwarte w ILO



Szkolne koło ratowników WOPR



Spotkanie uczniów ILO z Agnieszką Podzielińską –

absolwentką ILO 



Koncert Wiosenny



Koncert Jesienny



Koncert Wigilijny



Wycieczka szkolna                

wspinaczka III a                          

w Słowackim Raju



Wycieczka naukowa 

klasy bio – chem na Hel



Wycieczka klasy humanistycznej 

do Muzeum II Wojny



Zajęcia na uczelniach wyższych



Zdalne nauczanie –

matura 



Szkolne laboratorium

chemiczne



Zajęcia na uczelniach wyższych



Zajęcia na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu



Zajęcia na uczelniach wyższych



Projekt AP - Praktyczna Nauka Języka Angielskiego realizowana                

przy udziale wykładowców i studentów  wydziału  filologii  angielskiej           

w Akademii Pomorskiej w Słupsku



Zajęcia na uczelniach 

wyższych



Dzień Kultury  i Sportu w ILO



ZAPRASZAMY!


