
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego to najstarsza szkoła kończąca się egzaminem 
maturalnym  w Bełchatowie. 

 Otwarta jest na każdego ucznia z pomysłem na siebie, ambitnego, wrażliwego, pełnego różnorodnych 
talentów i niespotykanych pomysłów. 

 Znakiem firmowym Bronka jest łączenie tradycji z nowoczesnością. 

 I LO gwarantuje wysoki poziom nauczania dokumentowany wynikami egzaminów maturalnych, sukcesami 

w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. 

 I LO wykształciło finalistów i laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, w szczególności z zakresu 

geografii, biologii, ekologii, chemii, matematyki, fizyki i informatyki. Uczniowie szkoły są również 

zwycięzcami zawodów sportowych. 

I A  KLASA MATEMATYCZNA   
Z INFORMATYKĄ 

I chłopiec,  i dziewczyna – każdy marzy  
o tym, by być inżynierem, strażakiem, 
policjantem, a nawet żołnierzem. 
Podejmując naukę w tym oddziale, 
rozpoczynasz, Uczniu kl. VIII,  marsz ku 
realizacji swych dziecięcych marzeń. 

Przedmioty rozszerzone: 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

Języki: 
I - język angielski 

II - język niemiecki lub język francuski 
 
Specjalność przygotowuje do 
studiowania na politechnikach, 
kierunkach ścisłych uniwersytetów, 
Akademii Górniczo – Hutniczej, na 
uczelniach wojskowych  (Akademia 
Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia 
Techniczna, Akademia Marynarki 
Wojennej, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 
Lądowych, Wyższa Szkoła Oficerska Sił 
Powietrznych), w wyższych szkołach 
służby pożarniczej i pogranicznej. Zostając 
uczniem tej klasy, spełnisz marzenia z 
dzieciństwa - któż bowiem nie chciał 
zostać żołnierzem czy strażakiem.  
 

I E KLASA MENEDŻERSKA 
Z  JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

Rozszerzona matematyka i geografia, a do 
tego  rozszerzony język angielski!!! 
Zastanawiasz się, czy to odpowiednie 
zestawienie przedmiotów? Nie 
powinieneś mieć, Uczniu kl. VIII, 
wątpliwości przy podejmowaniu decyzji  
o wyborze tej właśnie klasy, ponieważ jej 
ukończenie pozwoli Ci podjąć studia na 
wielu różnorodnych kierunkach  
i zdobyć… zawód przyszłości. 

Przedmioty rozszerzone: 
matematyka 

geografia 
język angielski 

Języki: 
I - język angielski 

II - język niemiecki lub język francuski 
 

Oddział przygotowuje do studiowania 
na takich kierunkach jak:  urbanistyka, 
gospodarka przestrzenią, architektura 
środowiska, geologia, a nawet  logistyka. 
Po jego ukończeniu można też podjąć 
studia ekonomiczne w prestiżowej Szkole 
Handlowej w Warszawie lub innej uczelni 
ekonomicznej. Warto więc skorzystać z tej 
oferty, ponieważ daje ona szerokie 
możliwości kształcenia. 

www. lo1.pol.pl 
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 Nauczyciele rozwijają zainteresowania naukowe i artystyczne uczniów w czasie zajęć dydaktycznych  

i pozalekcyjnych. 

 Szkoła zapewnia rekreację, organizując wyjazdy w góry na narty i na jeziora pod żagle, dba o kształtowanie postaw 

obywatelskich, kultywując tradycję narodową i święta państwowe. Uczy empatii i tolerancji, dając możliwość 

działania w Szkolnym Klubie Wolontariusza. 

 Placówka dysponuje pracowniami internetowymi i multimedialnymi, bogato wyposażonymi salami przedmiotowymi, 

nowoczesną salą gimnastyczną z siłownią i pomieszczeniem do fitness. 

I LO jest  szkołą przyjazną Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom. 

I G KLASA  BIOMEDYCZNA Z MATEMATYKĄ 
Matematyka to królowa nauk i bardzo dobrze komponuje się biologią  
i chemią. Skorzystaj więc, Uczniu kl. VIII,  z tej oferty, którą dla Ciebie  
stworzył Bronek.  

Przedmioty rozszerzone: 
biologia 
chemia 

matematyka 
Języki: 

I - język angielski 
II - język niemiecki lub język francuski 

 
Klasa przygotowuje do studiowania wielu kierunków na uczelniach 
medycznych, np. medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo 
medyczne, analityka medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo, 
kosmetologia, fizjoterapia, dietetyka. Absolwenci oddziału mogą też 
zdobywać wiedzę na uczelniach rolniczych, np. studiować weterynarię,  
a na uniwersytetach  - biologię lub chemię.  
 
 

I F KLASA  HUMANISTYCZNO – 
SPOŁECZNA  Z GEOGRAFIĄ 

Język polski, język angielski, a do tego 
geografia!!! Zdumiewa Cię, Uczniu klasy VIII, 
ten zestaw przedmiotów? To bardzo dobra 
oferta – nauka o ziemi połączona z naukami 
humanistycznymi da Ci szerokie 
perspektywy na dalszą drogę życia. 

Przedmioty rozszerzone: 
język polski 

język angielski 
historia 
Języki: 

I - język angielski 
II - język niemiecki lub język francuski 

 
Uczniowie tego oddziału w toku nauki będą 
nabywać umiejętności operowania słowem 
zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. 
Zdobyta wiedza pozwoli  studiować 
administrację, politologię, socjologię, 
komunikację społeczną, dziennikarstwo,  
geografię i wszelkie kierunki studiów z nią 
związane, a także  lingwistykę, filologię  polską, 
czy filologię angielską. Absolwenci tej 
specjalności mogą również studiować 
antropologię kulturową.  
 


