
Oferta programowa dla uczniów 

4-letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja 

1A 

Bazy danych i ich aplikacje – autor programu i prowadzenie: Aleksandra 

Wróblewska. Przedmiot realizowany w klasie trzeciej i czwartej. 

Redundancja, postulaty Codd'a, encja, krotka, kwerenda, wyzwalacze i kursory...  Brzmi 

tajemniczo? Nie takie bazy straszne, jak się nie tylko humanistom wydaje. Wszystkie te 

enigmatyczne i z pozoru trudne pojęcia zostaną wyjaśnione oraz użyte w praktyce. Podczas 

zajęć zapoznacie się z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami danych 

oraz systemami informacyjnymi. Nauczycie się posługiwać językiem SQL służącym do 

komunikacji z bazami danych, będziecie prowadzić projekty informatyczne przy użyciu 

narzędzi komputerowych typu CASE oraz administrować bazami danych, tworzyć hurtownie 

danych, a także projektować strony WWW i aplikacje internetowe. A wszystko po to, żeby 

perfekcyjnie przygotować się do zadań praktycznych na maturze z informatyki oraz być może 

znaleźć swoje powołanie w jednym z kilkudziesięciu zawodów informatycznych. 

1B 

Język angielski specjalistyczny – po angielsku o geografii – autor programu 

i prowadzenie: Anna Walczak. Przedmiot realizowany w klasie trzeciej i czwartej 

Czy pod lodowcem płynie rzeka? Dlaczego niedźwiedzie polarne są coraz chudsze? Czy 

krokodyle budują gniazda? Czy tajga i tundra są tylko w Rosji ? Zorza Polarna - czy na pewno 

występuje tylko na północy ? Czy Polska jest większa od Texasu ? Czy widać granice między 

oceanami ? Dlaczego w Australii nie ma autostrad? Czy pierścień ognia  należy do Władcy 

Pierścieni …?   

Na wszystkie te i inne pytania znajdziesz odpowiedź podczas zajęć „Po angielsku o geografii”. 

W czasie lekcji poznasz również zagadnienia dotyczące geografii krajów anglojęzycznych, co 

w znacznej mierze powiększy Twój zasób słownictwa z języka angielskiego i ułatwi 

przygotowanie do egzaminu maturalnego z język angielskiego i geografii. 

1C  

Literatura i Film (opracowanie: Grażyna Róziewicz). Przedmiot realizowany w klasie 

drugiej i trzeciej. 

Co łączy romantycznego poetę Byrona z filmami o Jamesie Bondzie? 

Dlaczego gra komputerowa „Wiedźmin” odniosła spektakularny sukces na całym świecie? Jak 

daleko w przeszłość sięgnął Sapkowski i twórcy gry, aby stworzyć tę serię? 

Kto stworzył podwaliny świata fantasy, który tak chętnie oglądamy  dziś w filmach? 

Czy coś łączy renesansowego poetę Petrarkę, romantyka Goethego, „Love story”, „Titanica”  

i wszystkie komedie o miłości emitowane w walentynki? 

To wszystko i jeszcze więcej dla wszystkich zainteresowanych poznawaniem i rozumieniem 

otaczającej nas kultury na zajęciach z korelacji literatury i sztuki mediów.  Będziemy badać kto 



kogo inspiruje? Pisarze filmowców czy filmowcy pisarzy? Czy kino korzysta z dorobku 

literatury różnych epok? Ilustruje czy dyskutuje i podważa?  

Na zajęciach Literatura i Film będziemy oglądać fragmenty filmów i rozmawiać o ich 

związkach z literaturą, po to, by lepiej przygotować Cię do perfekcyjnej realizacji  zadań matury 

zewnętrznej i wewnętrznej z j. polskiego. 

Warsztaty filozoficzno – politologiczne – (opracowanie: Piotr Jasik). Przedmiot 

realizowany w klasie trzeciej i czwartej.  

Władza i wpływy, czy korupcja i zepsucie? Służba dobru publicznemu, czy kontrola nad 

bezrozumną tłuszczą? Czemu Platon chciał powierzyć władze dobrze urodzonym, 

a Tocqueville widział demokracje jako kupowanie głosów wyborców za publiczne pieniądze? 

Poznaj historyczną motywacje elit politycznych, która skłania do zajęcia się polityką, w oparciu 

o najbardziej kontrowersyjne pisma z dziedziny politologii i filozofii polityki.   

Zajęcia poświęcone filozofii polityki stanowią wstęp do krytycznej refleksji nad życiem 

politycznym i państwem, zwłaszcza istotą polityki. W cyklu zajęć poznamy naturę pochodzenia 

i prawomyślności władzy, zmiennością i wartością poszczególnych ustrojów politycznych. 

Filozofia polityki była i jest wykorzystywana jako nauka praktyczna w formowaniu 

nowoczesnej myśli politycznej i stanowi podstawę większości kierunków humanistycznych. 

Zajęcia przewidziane dla kandydatów na politologię, prawo i stosunki międzynarodowe.  

1D 

Fizyczne podstawy biotechnologii – autor programu i prowadzenie: Urszula Setlak. 

Przedmiot realizowany w klasie drugiej i trzeciej 

Modelowanie ruchu cząsteczek, projektowanie antybiotyków i szczepionek, współczesne 

metody badania mózgu, elementy terapii onkologicznej, nanotechnologie i kropki kwantowe. 

Przyszłość medycyny, technologii i rozwoju naszej cywilizacji leży w połączeniu nauk 

biologicznych z inżynieryjnymi – w biotechnologii, jednej z najbardziej interdyscyplinarnych 

gałęzi współczesnej nauki. 

Chcesz zostać biotechnologiem, biologiem molekularnym, projektować leki, badać genom i 

wykrywać substancje toksyczne? Chcesz mieć wpływ na diagnostykę w medycynie czy 

przemyśle? A może chcesz badać zagadki w laboratoriach kryminalistycznych? Poznaj 

podstawy rozwiązań, na których opiera się współczesna nauka. Przeprowadź doświadczenia, 

przyswój metodę badawczą. Podczas zajęć przekonasz się, jak wiele współczesna biologia, 

medycyna i chemia zawdzięcza rozwojowi fizyki. Nauczysz się dostrzegać powiązania we 

współczesnej nauce. 

Zajęcia przeznaczone są dla kandydatów na studia biotechnologiczne, biofarmaceutyczne, 

biomolekularne oraz dla wszystkich, których interesuje przyszłość naszej cywilizacji. 

 

 



Biotechnologia z elementami genetyki – autor programu: Dagmara Chmielarz. 

Przedmiot realizowany w klasie trzeciej. 

Klonowanie i projektowanie ludzi; mysz z Alzheimerem, która pomaga tworzyć leki dla 

człowieka; igła sosny koronnym dowodem w sprawie o zabójstwo; jabłko o smaku pomarańczy 

i wyglądzie pomidora; szczepionki nie w zastrzyku, a w sałacie; rybki akwariowe świecące 

w ciemnościach; terapie leczące choroby genetyczne i nowotwory; kamizelki kuloodporne 

cienkie jak kartka papieru; GMO ratujące życie i wiele wiele innych- to fantazje naukowców 

czy nasza rzeczywistość? Sprawdzimy! Będziemy też badać nasze DNA, testować enzymy 

i chodzić po szkole w białych fartuchach.    

Wszystkich zainteresowanych tajnikami biotechnologii, chętnych do pracy laboratoryjnej, nie 

bojących się pobrudzić sobie rąk na zajęciach zapraszamy na Biotechnologię z elementami 

genetyki!!! 

Przedmiot uzupełniający dla klas o profilu biologiczno-chemicznym. Biotechnologia jest jedną 

z najciekawszych i najszybciej rozwijających się dziedzin naukowych. Efekty pracy 

biotechnologów wpływają na nasze zdrowie, dobrobyt, żywność, środowisko itd. Przedmiot ma 

na celu zapoznać uczniów z zasadami leżącymi u podstaw biotechnologii, w tym 

z zagadnieniami inżynierii genetycznej. Kształcenie teoretyczne, istotnie dla zrozumienia 

przedmiotu, będzie uzupełnione zajęciami praktycznymi, podczas których uczniowie będą 

przeprowadzać doświadczenia z zakresu biotechnologii. 

1E 

Język angielski specjalistyczny - angielski jako element światowej kultury– 

prowadzenie:. Aleksandra Kotulska, Ewa Drowanowska. Przedmiot realizowany w klasie 

czwartej. 

Na tym kursie poznasz ciekawostki związane z krajami anglojęzycznymi, aby w pełni 

zrozumieć kontekst użycia nowoczesnego lingua franca.  

Film, muzyka, moda, polityka, trochę biznesu i psychologii - to zagadnienia, których dotyczyć 

będą tematy poruszane w czasie zajęć. Jak działa mózg? Dlaczego Amerykanie odnieśli tak 

spektakularny sukces w biznesie? Jak Donald Trump doszedł do władzy? Czy na świecie liczy 

się tylko kino amerykańskie? Jak zmieniła się muzyka ostatnich lat? To tylko niektóre pytania 

na które postaramy się znaleźć odpowiedzi. Oczywiście, tylko po angielsku.  

Na lekcjach położymy szczególny nacisk na rozbudowanie słownictwa i zwiększenie płynności 

wypowiedzi, co ułatwi zdanie egzaminów maturalnych n a poziomie rozszerzonym i 

dwujęzycznym. 

1F 

Język angielski specjalistyczny – z angielskim przez wieki – autor programu 

i prowadzenie Aleksandra Kotulska. Przedmiot realizowany w klasie trzeciej i czwartej. 

Czy Wilhelm I umiał czytać? Jak Henryk VIII doprowadził do rozłamu kościoła? Czy Elżbieta 

I była najwspanialszym władcą Anglii? Czy Polacy obronili Wielką Brytanię w czasie II wojny 



światowej? Dlaczego Brytyjczycy nie chcą być dłużej w Unii? Jak podbijano Dziki Zachód? 

Dlaczego Kapitan Nemo nie wziął udziału w Powstaniu Styczniowym? Jaki kryptonim nosiła 

bomba, którą zrzucono na Hiroszimę? Czy Ku Klux Klan należy już do przeszłości? Kim był i 

czym zajmował się Al Capone? O co walczyli ze sobą Amerykanie w czasie wojny secesyjnej? 

Jak Donald Trump został prezydentem? W którym mieście i dlaczego został zamordowany 

Martin Luther King? Odpowiedzi na te i inne intrygujące pytania z zakresu historii i kultury 

poznasz uczestnicząc w zajęciach specjalistycznych. Bogata literatura przedmiotu oraz 

bogactwo innych źródeł wiedzy na ten temat w języku angielskim sprawią, że poświęcony czas 

będzie z pewnością dobrą inwestycją. 

Rozbudowany program nauki języka angielskiego zapewnia uczniom możliwość osiągnięcia 

poziomu zaawansowania C1 według Europejskiej Klasyfikacji Poziomów Biegłości 

Językowej, a co za tym idzie w przyszłości możliwość wyboru studiów na uczelniach 

zagranicznych, również takich, które wymagają wysokich umiejętności językowych. 

Warsztaty filozoficzno – politologiczne – (opracowanie: Piotr Jasik). Przedmiot 

realizowany w klasie trzeciej i czwartej.  

Władza i wpływy, czy korupcja i zepsucie? Służba dobru publicznemu, czy kontrola nad 

bezrozumną tłuszczą? Czemu Platon chciał powierzyć władze dobrze urodzonym, 

a Tocqueville widział demokracje jako kupowanie głosów wyborców za publiczne pieniądze? 

Poznaj historyczną motywacje elit politycznych, która skłania do zajęcia się polityką, w oparciu 

o najbardziej kontrowersyjne pisma z dziedziny politologii i filozofii polityki.   

Zajęcia poświęcone filozofii polityki stanowią wstęp do krytycznej refleksji nad życiem 

politycznym i państwem, zwłaszcza istotą polityki. W cyklu zajęć poznamy naturę pochodzenia 

i prawomyślności władzy, zmiennością i wartością poszczególnych ustrojów politycznych. 

Filozofia polityki była i jest wykorzystywana jako nauka praktyczna w formowaniu 

nowoczesnej myśli politycznej i stanowi podstawę większości kierunków humanistycznych. 

Zajęcia przewidziane dla kandydatów na politologię, prawo i stosunki międzynarodowe.  


