
 

OFERTA EDUKACYJNA VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO  
W BYDGOSZCZY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Klasy po szkole podstawowej 
 

Klasa 
(symbol i nazwa) 

Przedmioty 
realizowane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 
podczas rekrutacji 

Język obcy Dodatkowe informacje 

Klasa 1a 
matematyczno- informatyczna 

matematyka 
informatyka 
fizyka 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

język angielski 
(obowiązkowy) 
język niemiecki 
(obowiązkowy) 

 warsztaty i wykłady organizowane przez 
pracowników naukowych UMK, UTP  
i WSB 

 realizację projektu „Eksperyment 
fizyczny” 

 wyjazdy do Obserwatorium 
Astronomicznego UMK w Piwnicach 

 udział w przedsięwzięciach biznesowych 
 spotkania z przedsiębiorcami 

Klasa 1b 
medyczno- przyrodnicza 

chemia 
biologia 
geografia 

język polski 
matematyka 
biologia 
geografia 

język angielski 
(obowiązkowy) 
język niemiecki 
(obowiązkowy) 

 wykłady i ćwiczenia z ratownictwa 
medycznego oraz transplantologii 

 rajdy piesze i zajęcia terenowe w regionie 
kujawsko-pomorskim 

 warsztaty geologiczne w kopalni soli  
w Kłodawie 

 udział w grach terenowych (geocaching) 
 warsztaty anatomiczne w Plastinarium  

w Guben (Niemcy) 
 zajęcia laboratoryjne w Centrum Chemii  

w Małej Skali 



Klasa 1c 
medyczna 

biologia 
chemia 
fizyka 

język polski 
matematyka 
chemia 
biologia 

język angielski 
(obowiązkowy) 
język niemiecki 
(I grupa) 
język francuski 
(II grupa) 

 warsztaty anatomiczne w Plastinarium  
w Guben (Niemcy) 

 wyjazdy do Obserwatorium Astronomicznego 
UMK w Piwnicach 

 cykliczne spotkania z wykładowcami  
i studentami Collegium Medicum UMK 

 zajęcia laboratoryjne na UKW  i na UTP oraz 
w Laboratorium Kryminalistyki Komendy 
Wojewódzkiej Policji 

 zajęcia laboratoryjne w Centrum Chemii  
w Małej Skali 

Klasa 1d 
medialno- prawna 

język polski 
historia 
wos 

język polski 
matematyka 
historia 
język angielski 

język angielski 
(obowiązkowy) 
język niemiecki 
(I grupa) 
język francuski 
(II grupa) 

 patronat Uniwersytetu Kazimierza  Wielkiego 
 zajęcia prowadzone przez pracowników 

naukowych 
 udział w rozprawach  sądowych, szkolenia  

z mediacji 
 tworzenie tekstów dziennikarskich  
 współpraca z gazetą lokalną 
 spotkania z pisarzami, dziennikarzami 

i historykami 
 prowadzenie własnych audycji radiowych 

OMG RADIO (Pałac Młodzieży) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Klasy po szkole gimnazjalnej 

Klasa 
(symbol i nazwa) 

Przedmioty 
realizowane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 
punktowane podczas 

rekrutacji 

Język obcy Dodatkowe informacje 

Klasa 1e 
matematyczno- informatyczna 

matematyka 
informatyka 
fizyka 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

język angielski 
(obowiązkowy) 
język niemiecki 
(obowiązkowy) 

 warsztaty i wykłady organizowane przez 
pracowników naukowych UMK, UTP  
i WSB 

 realizację projektu „Eksperyment 
fizyczny” 

 wyjazdy do Obserwatorium 
Astronomicznego UMK w Piwnicach 

 udział w przedsięwzięciach biznesowych 
 spotkania z przedsiębiorcami 

Klasa 1f 
medyczno- przyrodnicza 

chemia 
biologia 
geografia 

język polski 
matematyka 
biologia 
geografia 

język angielski 
(obowiązkowy) 
język niemiecki 
(obowiązkowy) 

 wykłady i ćwiczenia z ratownictwa 
medycznego oraz transplantologii 

 rajdy piesze i zajęcia terenowe w regionie 
kujawsko-pomorskim 

 warsztaty geologiczne w kopalni soli  
w Kłodawie 

 udział w grach terenowych (geocaching) 
 warsztaty anatomiczne w Plastinarium  

w Guben (Niemcy) 
 zajęcia laboratoryjne w Centrum Chemii  

w Małej Skali 
Klasa 1g 
medyczna 

biologia 
chemia 
fizyka 

język polski 
matematyka 
chemia 
biologia 

język angielski 
(obowiązkowy) 
język niemiecki 
(I grupa) 
język francuski 

 warsztaty anatomiczne w Plastinarium  
w Guben (Niemcy) 

 wyjazdy do Obserwatorium Astronomicznego 
UMK w Piwnicach 

 cykliczne spotkania z wykładowcami  



(II grupa) i studentami Collegium Medicum UMK 
 zajęcia laboratoryjne na UKW  i na UTP oraz 

w Laboratorium Kryminalistyki Komendy 
Wojewódzkiej Policji 

 zajęcia laboratoryjne w Centrum Chemii  
w Małej Skali 

Klasa 1h 
medialno- prawna 

język polski 
historia 
wos 

język polski 
matematyka 
historia 
język angielski 

język angielski 
(obowiązkowy) 
język niemiecki 
(I grupa) 
język francuski 
(II grupa) 

 patronat Uniwersytetu Kazimierza  Wielkiego 
 zajęcia prowadzone przez pracowników 

naukowych 
 udział w rozprawach  sądowych, szkolenia  

z mediacji 
 tworzenie tekstów dziennikarskich  
 współpraca z gazetą lokalną 
 spotkania z pisarzami, dziennikarzami 

i historykami 
 prowadzenie własnych audycji radiowych 

OMG RADIO (Pałac Młodzieży) 

 


