V Liceum OgólnoksztaĿcące
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
ul. Nowolipie 8
telefon (sekretariat): 22 831 48 04
poniatowka@vlo.edu.pl

OFERTA EDUKACYJNA DLA
ÓSMOKLASISTÓW
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Zapraszamy do klas pierwszych:
KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka i fizyka
(realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym).
Przedmioty dodatkowe: dwa laboratoria – informatyczne i fizyczne.
W ramach wspóĿpracy z Wydz. Chemicznym PW, w 1. i 2. klasie uczniowie będą
uczestniczyć w laboratorium informatycznym na tym wydziale, w wymiarze
2h tygodniowo.
W klasie 3. i 4. odbędzie się laboratorium fizyczne również 2h w tygodniu.
Drugim językiem obcym przypisanym do tego profilu jest do wyboru: język
niemiecki kontynuacja lub język francuski od podstaw.

„Nauczyciele mają uczyć i uczą bardzo dobrze. Wśród uczniów panuje równość
i braterstwo. Nie dostrzeżesz tu wyścigu szczurów. Za to nauczysz się
do matury, konkursów i olimpiad i poznasz masę fantastycznych osób.
Masz hobby? Proszę bardzo! W klasie mat-fiz będziesz mógĿ je kontynuować.”
Jędrek i Kuba z 3b
KLASA CHEMICZNO-FIZYCZNA
Trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka i matematyka
(realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym).
Przedmioty dodatkowe: dwa laboratoria – chemiczne i fizyczne.
W ramach wspóĿpracy z Wydz. Chemicznym PW, w 1., 2. i 3. klasie uczniowie
będą uczestniczyć w laboratoriach chemicznym i fizycznym na tym wydziale,
w wymiarze 3h tygodniowo. Dwa razy w miesiącu będzie to laboratorium
chemiczne, w którym ma uczestniczyć caĿa klasa, a raz w podziale na grupy.
Laboratorium fizyczne będzie się odbywaĿo raz w miesiącu.
Drugim językiem obcym przypisanym do tego profilu jest do wyboru:
język niemiecki kontynuacja lub język rosyjski od podstaw.

„Chcesz przeżyć niesamowitą chemiczna przygodę? Mol kojarzy Ci się z czymś
więcej niz uciążliwym owadem, a Pazdro jest staĿym bywalcem na Twoim
biurku? Nie? Nic nie szkodzi. A może wiesz, co Ŀączy Newtona, Einsteina i
Mendelejewa? DokĿadnie! Każdy z nich byĿ w chem-fizie. A to jeszcze nie
wszystko. Czekają Cię doświadczenia, wyprawy na krańce kosmosu, wycieczki
do granic wyobraźni i dobrze napisana matura.”
Borys z 2c
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KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Trzy obowiązkowe rozszerzenia: biologia, chemia i matematyka
(realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym).
Przedmiot dodatkowy: języki klasyczne w medycynie (przedmiot szkolny).
Drugim językiem obcym w tym profilu jest język niemiecki – do wyboru
od podstaw lub kontynuacja.

„Profil biologiczo-chemiczny w Poniatówce może zapewnić Wam świetnie
wyposażoną pracownię chemiczną, nowoczesne mikroskopy na biologii i wiele
ciekawych doświadczeń. Każdy może rozwinąć swoje zainteresowania z wielu
przedmiotów. Na biologii organizowane są wyjścia m.in. na SGGW, a chemia
stoi na prawdopodobnie najwyższym poziomie w Warszawie, co roku
przygotowując uczniów do świetnego zdania matury czy olimpiady”.
MikoĿaj z 2d
KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA
Trzy obowiązkowe rozszerzenia: matematyka, geografia i WOS.
Matematyka i geografia będzie realizowana w zakresie podstawowym
równolegle z zakresem rozszerzonym, natomiast WOS w klasach 1. i 2.
równolegle w zakresie podstawowym i rozszerzonym, a następnie w klasach
3. i 4. wyĿącznie w zakresie rozszerzonym.
Przedmiot dodatkowy: język angielski w biznesie (realizowany w klasach
2. i 3.).
Drugim językiem obcym przypisanym do tego profilu jest do wyboru:
język niemiecki kontynuacja lub język francuski od podstaw.

„ Klasa o profilu mat-geo może liczyć na częste, ciekawe wycieczki kilkudniowe
oraz wyjścia. Nasz profil ma możliwość spotkania się z wieloma inspirującymi
ludźmi związanymi z tematyką profilu.
Wyniki maturalne absolwentów profilu mat-geo są zadowalające.
Nauczyciele są kompetentni, mili i wyrozumiali.
W szkole panuje miĿa oraz przyjazna uczniom atmosfera.”
Piotr i Maciek z 2e
JĘZYKI OBCE, RELIGIA, ETYKA
Na etapie rekrutacji do liceum uczeń dokonuje wyboru drugiego języka
obcego nowożytnego spośród przypisanych do wybranego przez niego
profilu oraz deklaruje uczestnictwo w zajęciach z religii lub etyki.
Rezygnację z zajęć wychowania do życia w rodzinie uczeń i jego rodzice
zgĿaszają po zebraniu informacyjnym dotyczącym organizacji zajęć WDŻ
(początek roku szkolnego).

Dzień otwarty dla ósmoklasistów:
4 kwietnia 2019 r. (czwartek)
godz. 16.00 - w budynku szkoĿy
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