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Dodatkowe działania 
 Konkurs Twórczości Scenicznej Młodych Przekręt 
 Młodzieżowy Konkurs Piosenki Artystycznej  

im. Agnieszki Osieckiej Bardzo Wielka Woda 
 zajęcia w ramach porozumienia o współpracy  

z Akademią Wychowania Fizycznego, 
Dolnośląską Szkołą Wyższą i Uniwersytetem  
Wrocławskim 

 projekt Destination Imagination  
 warsztaty w języku angielskim w firmach  

zagranicznych (WrOpenUp)  
 wymiana polsko-czeska w języku angielskim 
 obozy naukowe (Londyn, Grecja, Włochy,  

Chorwacja) 
 Forum Historyczno-Patriotyczne 
 Mikołajkowy Festiwal Talentów Różnych  
 Wampiriada – akcja honorowego  

oddawania krwi 
 projekt Przestrzenie kultury  
 Klub Książki  
 gazetka szkolna Cenzurka  
 koło szachowe   
 szkolny radiowęzeł i TV   
 wolontariat 
 konkursy szkolne i międzyszkolne 

 

Baza szkoły  
 pracownie specjalistyczne 
 aula ze sceną, wyposażona w sprzęt nagło-

śnieniowy i oświetleniowy, multimedia  
i wielki ekran  

 biblioteka z klimatyczną czytelnią  
 sala gimnastyczna, sala do fitnessu  

i tenisa stołowego, boisko wielofunkcyjne 

 kąciki rekreacyjne dla uczniów  
 

Zapewniamy  
 opiekę pedagoga i psychologa  

szkolnego 
 pomoc pielęgniarki  
 smaczne posiłki w szkolnym  

bufecie 
 monitorowany i ogrodzony teren szkoły 

 

Zastanawiasz się nad wyborem liceum? 

Szukasz szkoły, po której 
masz szansę realizować swoje 

edukacyjne marzenia? 

Chcesz, aby te cztery lata spędzone 
w liceum były czasem  

niezapomnianym, obfitującym  
w trwałe przyjaźnie, ciekawe  

przeżycia i wspaniałe wspomnienia? 

SIEDEMNASTKA TO JEST TO! 

SZKOŁA SPEŁNIONYCH MARZEŃ! 

ul. Tęczowa 60 

53-603 Wrocław 

tel. 71 7986740 

 

 liceum@lo17.wroc.pl 

Akcja charytatywna  

Paczka dla Lwowiaka 

 

Obóz naukowy we Włoszech 

 

Warsztaty teatralne w Teatrze Polskim 

 

Biblioteka – Dzień Agnieszki Osieckiej 

 

Reprezentacja szkoły  w koszykówce  

 

Aula szkolna 



 

KL. 1C  
MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-

INFORMATYCZNA 

Przedmioty rozszerzone: matematyka,    
informatyka, fizyka  

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki 

Przedmioty liczone w rekrutacji:  
j. polski, matematyka,  
j. obcy obowiązkowy, informatyka 
 

Nasze działania: projekt astronomiczny World 

Space Week, Szkolne Warsztaty Astronomiczne, 

zajęcia w pracowni fizycznej i w planetarium na 

Uniwersytecie Wrocławskim, kursy programo- 

wania, Liga Niezwykłych Umysłów.  

KL. 1B  
JĘZYKOWO-TURYSTYCZNA 

Innowacja programowa: język angielski  
z podstawami języka turystyczno-biznesowego  

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, 
j. niemiecki  

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki 

Przedmioty liczone w rekrutacji:  
j. polski, matematyka, j. obcy obowiązkowy, 
geografia   
 

Nasze działania: wykłady i warsztaty  

w j. angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim  

i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, lekcje geografii  

w placówkach naukowych, wycieczki edukacyjno-

krajoznawcze. 

KL. 1D BIOLOGICZNO-CHEMICZNA  

Przedmioty rozszerzone: biologia, che-
mia, język angielski  
 Języki obce: j. angielski, j. niemiecki 

 Przedmioty liczone w rekrutacji:  
j. polski, matematyka, j. obcy obowiąz-
kowy, biologia 

 

KL. 1E  
TEATRALNA 

Innowacja programowa: warsztaty teatralne, 
dykcja, muzyka, historia teatru i dramatu  
w ramach języka polskiego  

 Przedmioty rozszerzone: język polski, język 
angielski, historia  

 Języki obce: j. angielski, j. niemiecki 

Przedmioty liczone w rekrutacji:  
j. polski, matematyka, j. obcy obowiązkowy, 
historia  
 

Nasze działania: przygotowanie i udział  

w spektaklach, koncertach i widowiskach, warsztaty 

wokalne, zajęcia w szkolnym studiu nagrań, praca  

z uczniami przed egzaminami na wyższe uczelnie 

artystyczne. 
 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych: 7-8.06.2022 r. 
 KL. 1F i 1H  

HUMANISTYCZNO-GEOGRAFICZNA 

Przedmioty rozszerzone: język polski, 
geografia, język angielski 

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki 

Przedmioty liczone w rekrutacji:  
j. polski, matematyka,  
j. obcy obowiązkowy, geografia 
 

Nasze działania: wyjścia edukacyjne do 

instytucji państwowych i kulturalnych,  

tworzenie uczniowskich filmów i prezentacji  

w ramach szkolnych projektów edukacyjnych, 

lekcje geografii w placówkach naukowych, 

wycieczki edukacyjno-krajoznawcze. 

 

   Gra miejska w języku angielskim 

KL 1A i 1G  
JĘZYKOWO-BIZNESOWA 

Przedmioty rozszerzone: j. angielski,  
wiedza o społeczeństwie, j. polski 

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki 

 Przedmioty liczone w rekrutacji:  
j. polski, matematyka, 
j. obcy obowiązkowy, wos 
 

Nasze działania: wykłady i warsztaty  

w j. angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim  

i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, wyjścia  

edukacyjne do instytucji państwowych i samo-

rządowych, lekcje on-line z native speakerami. 

 
 

KL. 1D  
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, 
język angielski  

 Języki obce: j. angielski, j. niemiecki 

 Przedmioty liczone w rekrutacji:  
j. polski, matematyka, j. obcy obowiązkowy, 
biologia 
 

Nasze działania:  wykłady i warsztaty  
na wyższych uczelniach, zajęcia laboratoryjne,  

Noc Laboratoriów, Liga Chemiczna, Zielona 

szkoła, edukacja ekologiczna. 

 

   Geografia w plenerze – Góry Wałbrzyskie 

Zajęcia laboratoryjne z chemii 

Lekcja fizyki 

Spektakl Winne jej usta Wycieczka do Barda 


