
 

 

ZAPRASZAMY na Drzwi Otwarte  

  23 kwietnia 2022 r. godzina 10:00 

II Liceum Ogólnokształcące  

im. Mikołaja Kopernika w Lesznie 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

i Międzynarodowymi 

ul. Bolesława Prusa 33 

tel./fax 65 526 84 85 

Zajęcia pozalekcyjne w IILO 

 Koło Naukowe z Archeologii „Aureus” 

 Klub Debat Humanistycznych 

 Klub Miłośników Teatru 

 Klub Analiz Literackich 

 Kultura indyjska i podstawy języka hindi 

 Zajęcia przygotowujące do zdawania egzaminów Cambridge Assessment English 

 Klub Psychologa 

 Szkolne Koło Teatralne 

 NATURAlnie Kopernik 

 Cyfrowe Laboratorium Kopernika 

 Chemia medyczna 

 Chemia komputerowa 

 Tajemnice mózgu 

 Koło robotyki 

 Szkolny Klub Astronomii Orion 

 Code Team—zajęcia z programowania 

 Zespół Muzyczny „The Kopernix” 

 Szkolna Grupa Wolontariatu „Podaj dłoń” 

 Obozy żeglarskie, spływy kajakowe, obozy narciarskie, wycieczki krajowe i zagraniczne 

oraz na naszą stronę: 

WWW.KOPERNIK-LESZNO.PL 

Facebok/IILOLeszno 

YouTube/Kopernik-II LO Leszno 

Istagram/kopernik.leszno 

TikTok/kopernik.leszno 

 

 

DLA ABSOLWENTÓW  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

INFORMATOR 

na rok szkolny 2022/2023 
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Jesteśmy jedną z 55 szkół w Polsce, które 

prowadzą  prestiżowy Program Matury 

Międzynarodowej „International Bacca-

laureate Diploma Programme”. 

Uczymy języków programo-

wania. W szkole działa Koper-

nik CODE TEAM i Koło Ro-

botyki 

Przy współpracy z wyż-

szymi uczelniami prowa-

dzimy klasy patronackie 

i akademickie 

Otrzymaliśmy tytuł: 

„Złotej Szkoły” w rankingu  

liceów Perspektyw. 

Jesteśmy w czołówce najlep-

szych szkół w Polsce. 
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W szkolnej stołówce Dual 

Cafe oferujemy ciepłe 

i smaczne posiłki 

Przygotowujemy z 

sukcesem do konkursów i 

olimpiad przedmiotowych 

Korzystamy z nowoczesnej 

biblioteki wyposażonej w bo-

gaty księgozbiór 

Posiadamy stację meteo-

rologiczną i prowadzimy 

badania klimatu Leszna 

Uczą u nas 

nauczyciele z 

pasją Jesteśmy jedną z najwięk-

szych w Polsce publicznych 

szkół ponadpodstawowych 

dwujęzycznych kształcących 

w języku angielskim 

 

 

3. Warunki rekrutacji: 

Kandydat do klas dwujęzycznych i oddziału międzynarodowego liceum może uzyskać maksy-

malnie 210 punków (patrz punkt I i II). 

I. do 10 pkt za sprawdzian kompetencji językowych 

Uczniowie spełniający 1 z poniższych warunków są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji ję-
zykowych i uzyskują maksymalną liczbę punktów tj. 10 

 kandydaci legitymujący się certyfikatem Cambridge English Qualifications – przynajmniej B 
1 Preliminary (PET) lub wyższym, International English Language Testing System (ELTS), 
Test of English as a Foreign Language (TOEFL), 

 finaliści i laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, 

 finaliści i laureaci Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, 

 laureaci oraz finaliści, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów z testu w części pisemnej 
finału Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych 
„Junior English Combat”, 

 uczniowie, którzy otrzymali certyfikaty egzaminu „Klubu Zdolnego Ucznia” z języka angiel-
skiego  z oceną celującą lub bardzo dobrą. 

II. do 200 pkt zgodnie z podstawą prawną 

6. 

 

  

egzamin zewnętrzny (wynik przedstawiony w procentach z języka 
polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 a z języka obcego przez 
0,3): 

- język polski 
- matematyka 
- język obcy nowożytny 

 
 
  

do 35 punktów 
do 35 punktów 
do 35 punktów 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA  200 punktów 

lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja łącznie 

1. 
punktowo określona ocena z języka polskiego i matematyki (patrz tabe-
la punktów poniżej) 

do 36 punktów 
(2x18 pkt.) 
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2. punktowo określone oceny z przedmiotów obowiązkowych wskazanych 
przez szkolną komisję rekrutacyjną (patrz tabela punktów poniżej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do 36 punktów 
(2x18 pkt.) 

3. świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów 

4.  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  do 18 punktów  

5. aktywność kandydata na rzecz innych ludzi oraz środowiska naturalne-
go, zwłaszcza w formie wolontariatu 

3 punkty 

Tabela punktów za oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:  

celująca  18 pkt. bardzo dobra  17pkt. dobra  14 pkt. dostateczna  8 pkt. dopuszczająca 2 pkt. 

1A      historia, język obcy 

1B    biologia, język obcy 

1C      historia, język obcy 

1D      biologia, chemia 

1F1    informatyka, język obcy 

1E      fizyka, język obcy 

1F2    geografia, język obcy 



 

 

1. Na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadpodsta-
wowych. 

2. Terminarz rekrutacji: 

a) od 16 maja do 31 maja 2022 r. do godziny 15:00 

 Podanie (wydrukowane z systemu „Nabór elektroniczny”),  

 Życiorys (powinien zawierać opis zainteresowań ucznia, osiągnięć w konkursach przedmio-
towych i zawodach sportowych, działalności społecznej itp.), 

 3 podpisane fotografie, 

 kopię dokumentu potwierdzającego zwolnienie ze sprawdzianu kompetencji językowych. 

b) 7 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 – sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów 

do klas dwujęzycznych i klasy przygotowawczej programu Matury Międzynarodowej. 

Kandydaci, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu kom-

petencji językowych mogą przystąpić do niego 28 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00. 

Uczniowie spełniający 1 z poniższych warunków są zwolnieni ze sprawdzianu kompe-
tencji językowych i uzyskują maksymalną liczbę punktów tj. 10 

 kandydaci legitymujący się certyfikatem Cambridge English Qualifications – przynajmniej B 1 
Preliminary (PET) lub wyższym, International English Language Testing System (ELTS), Test of 
English as a Foreign Language (TOEFL), 

 finaliści i laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, 

 finaliści i laureaci Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, 

 laureaci oraz finaliści, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów z testu w części pisemnej finału 
Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych „Junior English 
Combat”, 

 uczniowie, którzy otrzymali certyfikaty egzaminu „Klubu Zdolnego Ucznia” z języka angielskiego  
z oceną celującą lub bardzo dobrą. 

c) 14 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 – podanie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyska-

nych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych 

(ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla osób przystępujących w drugim 

terminie 30 czerwca 2022 r. o godz.10:00) 

d) od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godziny 15:00 – złożenie dokumentów: 

 Poświadczona przez dyrektora szkoły kopia świadectwa ukończenia szkoły, 

 Poświadczona przez dyrektora szkoły kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.  

e) od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godziny 15:00 – złożenie nowego wniosku, w tym 

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje; 

f) 20 lipca 2022 r. godzina 10:00 ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandyda-

tów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 

g) od 20 lipca do 1 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00 – złożenie dokumentów: 

Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego 

potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole. O ile nie zostały złożone w w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

h) 2 sierpnia 2022 r. godzina 13:00 ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandy-

datów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

Postępowanie kwalifikacyjne 

 

 

Program IB uznawany za 

najlepszy program eduka-

cyjny na świecie 

Rozwijamy pasje muzycz-

ne w szkolnym zespole 

The Kopernix 

Uczymy się samorządności działa-

jąc w Samorządzie Uczniowskim 

i Młodzieżowej Radzie Miasta 

Leszna 

Organizujemy i bawimy 

się na Oldies Party 

Aktywnie działamy ja-

ko wolontariusze szkol-

nej grupy „Podaj dłoń” 

Organizujemy wycieczki krajowe 

i zagraniczne, wyjazdy narciarskie, spły-

wy kajakowe oraz wyjazdy żeglarskie 

Zapewniamy bezstresowy począ-

tek szkoły dzięki warsztatom 

integracyjnym. 

Będziesz czuł się u nas 

bezpiecznie! 

Dysponujemy kompleksem boisk 

ORLIK, siłownią, bulodromem 

oraz boiskiem do siatkówki 

plażowej 

Nasi uczniowie biorą udział 

w wykładach prowadzonych 

przez pracowników naukowych 

wyższych uczelni 

LOGICZNE, ŻE KOPERNIK 

Prowadzimy liczne 

koła zainteresowań 

i zajęcia pozalekcyjne 

Posiadamy salę wykładową 

do telekonferencji oraz 

nowocześnie wyposażone 

gabinety przedmiotowe 
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I język - język angielski  

 6 godzin tygodniowo, 

 nauczanie w grupach międzyoddziałowych zgodnie z Twoim stopniem zaawanso-

wania. 

Na czym polega dwujęzyczność w klasie 1a: 

 językiem wiodącym, w którym prowadzone są wszystkie zajęcia, jest język pol-

ski, 

 tylko na lekcjach historii oraz geografii będziesz poznawał(a) stopnio-

wo słownictwo specjalistyczne,  

 tylko po klasie dwujęzycznej możesz (ale nie musisz) przystąpić do dodatkowe-

go arkusza maturalnego z historii lub/i geografii w języku angielskim, 

 jeżeli przystąpisz na maturze do dodatkowego arkusza z historii lub/i geografii  

w języku angielskim, możesz mieć preferencje w rekrutacji na studia. 

Klasa 1A - wychowawca klasy: mgr Honorata Depa 

Wybierz klasę w „Koperniku” 

Przedmioty rozszerzone: 

 język polski, 

 język angielski, 

 historia, 

 wiedza o społeczeństwie. 
 

UWAGA: 

Przedmioty rozszerzone dobrane są ściśle pod wymagania wyższych uczelni. 

 

Patronat: 

Klasa akademicka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

humanistyczno-prawna (dwujęzyczna)   

II język do wyboru: 

 język niemiecki, 

 język hiszpański. 

 

 

Klasa 1F - wychowawca klasy: mgr Arleta Drgas 

Przedmioty rozszerzone: 

 matematyka, 

 informatyka, 

 język angielski. 

 

UWAGA: 

Przedmioty rozszerzone dobrane są ściśle 

pod wymagania wyższych uczelni. 

 

Patronat: 

Wydział Informatyki Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu, 

Politechnika Wrocławska. 

Przedmioty rozszerzone: 

 matematyka, 

 geografia, 

 język angielski. 

 

UWAGA: 

Przedmioty rozszerzone dobrane są ściśle 

pod wymagania wyższych uczelni. 

 

Patronat: 

Wydział Geografii Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu, 

Politechnika Wrocławska. 

 

Klasa 1f1  

matematyczno-informatyczna 
(dwujęzyczna) 

Klasa 1f2  

matematyczno-geograficzna 

(dwujęzyczna) 

I język w klasie 1f1 i 1f2 - język angielski 

 6 godzin tygodniowo, 

 nauczanie w grupach międzyoddziałowych zgodnie z Twoim stopniem zaawansowa-
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Na czym polega dwujęzyczność w klasie 1f1 i 1f2: 
 językiem wiodącym, w którym prowadzone są wszystkie zajęcia, jest język polski, 

 tylko na lekcjach matematyki i geografii będziesz poznawał(a) stopniowo słownictwo spe-

cjalistyczne,  

 tylko po klasie dwujęzycznej możesz (ale nie musisz) przystąpić do dodatkowego arkusza 

maturalnego z matematyki i/lub geografii w języku angielskim, 

 jeżeli przystąpisz na maturze do dodatkowego arkusza z matematyki i/lub geografii w ję-

zyku angielskim, możesz mieć preferencje w przyjęciu na studia. 

II język w klasie 1f1 i 1f2  - do wyboru: 

 język niemiecki, 

 język hiszpański, 

 język rosyjski. 

Uczniowie klasy będą podzieleni na dwa nachylenia profilowe 
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I język - język angielski 

 6 godzin tygodniowo, 

 nauczanie w grupach międzyoddziałowych zgodnie z Twoim stopniem zaawanso-

wania. 

Na czym polega dwujęzyczność w klasie 1e: 

 językiem wiodącym, w którym prowadzone są wszystkie zajęcia, jest język pol-

ski, 

 tylko na lekcjach fizyki i matematyki będziesz poznawał(a) stopnio-

wo słownictwo specjalistyczne,  

 tylko po klasie dwujęzycznej możesz (ale nie musisz) przystąpić do dodatkowe-

go arkusza maturalnego z matematyki lub/i fizyki w języku angielskim, 

 jeżeli przystąpisz na maturze do dodatkowego arkusza z matematyki lub/fizyki 

w języku angielskim, możesz mieć preferencje w rekrutacji na studia. 

Klasa 1E - wychowawca klasy: mgr Agata Balak 

Przedmioty rozszerzone: 

 matematyka, 

 fizyka, 

 język angielski. 
 

UWAGA: 

Przedmioty rozszerzone dobrane są ściśle pod wymagania wyższych uczelni. 

 

Patronat: 

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Politechnika Wrocławska. 

matematyczno-fizyczna (politechniczna, dwujęzyczna)   

II język do wyboru: 

 język niemiecki, 

 język hiszpański, 

 język rosyjski. 
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I język - język angielski 
 6 godzin tygodniowo, 

 nauczanie w grupach. 

Klasa 1 i 2 - klasa przygotowawcza do Programu Matury Międzynarodowej 
 przygotowuje do programu Matury Międzynarodowej (IB-DP), 

 wprowadza stopniowo specjalistyczne słownictwo w języku angielskim na przedmiotach 

maturalnych, 

 daje czas na poznanie szkoły i nauczycieli oraz zastanowienie się nad wyborem przedmiotów 

w Programie Matury Międzynarodowej IB-DP, 
 zajęcia prowadzone są w oparciu o polską podstawę programową i programy autorskie. 

II język w klasie 1b - do wyboru: 
 język niemiecki, 

 język hiszpański, 

Klasa 1B - wychowawca klasy: mgr Paulina Imbierowicz 

Na czym polega program Matury Międzynarodowej? 
 6 przedmiotów (po 1 z każdej grupy): 

Grupa 1: język polski (obowiązkowy), 

Grupa 2: język angielski (obowiązkowy) , język hiszpański, język niemiecki, 

Grupa 3: ekonomia, geografia, historia, 

Grupa 4: biologia, chemia, fizyka, 

Grupa 5: matematyka (obowiązkowa), 

Grupa 6: inny przedmiot z grup 2-4. 
 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym, 3 przedmioty na poziomie podstawowym, 
 TOK (Theory of knowledge) - teoria wiedzy, 
 CAS (Creativity Activity Service) - działania kreatywne, sport, wolontariat, 
 EE (Extended Essay) - praca badawcza na temat leżący w sferze zainteresowań uczenni-

cy/ucznia 

Patronat: 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 

Wydziały: Anglistyki, Fizyki, Historii, Chemii, Biologii, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Politechnika Wrocławska. 

PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ 

NAJLEPSZY PROGRAM EDUKACYJNY NA ŚWIECIE!!! 

Klasa 3 i 4 - Program Matury Międzynarodowej 
 II LO prowadzi program Matury Międzynarodowej od 2009 roku, 

 jest realizowany w języku angielskim, 

 jest równoprawny z maturą polską, 
 wyniki matury (dyplom IB) uznawane są na całym świecie, 
 nauka w programie jest bezpłatna. 

 dodatkowo język chiński 
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I język - język angielski 

 6 godzin tygodniowo, 

 nauczanie w grupach międzyoddziałowych zgodnie z Twoim stopniem zaawanso-

wania. 

Na czym polega dwujęzyczność w klasie 1c: 

 językiem wiodącym, w którym prowadzone są wszystkie zajęcia, jest język pol-

ski, 

 tylko na lekcjach historii i geografii będziesz poznawał(a) stopniowo słownictwo 

specjalistyczne,  

 tylko po klasie dwujęzycznej możesz (ale nie musisz) przystąpić do dodatkowe-

go arkusza maturalnego z historii lub/i geografii w języku angielskim, 

 jeżeli przystąpisz na maturze do dodatkowego arkusza z historii lub/i geografii 

w języku angielskim, możesz mieć preferencje w rekrutacji na studia. 

Klasa 1C - wychowawca klasy: mgr Paulina Zawadzka 

Przedmioty rozszerzone: 

 język angielski, 

 język hiszpański 

 język polski, 

 historia. 
 

UWAGA: 

Przedmioty rozszerzone dobrane są ściśle pod wymagania wyższych uczelni. 

 

Dla zainteresowanych język chiński prowadzony przez lektora z Chin. 

 

Patronat: 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistycznye Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

lingwistyczna (dwujęzyczna)   

II język: 

 język hiszpański, 

 język chiński. 
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I język - język angielski: 

 6 godzin tygodniowo, 

 nauczanie w grupach międzyoddziałowych zgodnie z Twoim stopniem zaawanso-

wania. 

Na czym polega dwujęzyczność w klasie 1d: 

 językiem wiodącym, w którym prowadzone są wszystkie zajęcia, jest język pol-

ski, 

 tylko na lekcjach biologii i chemii będziesz poznawał(a) stopniowo słownictwo 

specjalistyczne,  

 tylko po klasie dwujęzycznej możesz (ale nie musisz) przystąpić do dodatkowe-

go arkusza maturalnego z biologii lub/i chemii w języku angielskim, 

 jeżeli przystąpisz na maturze do dodatkowego arkusza z biologii lub/i chemii 

w języku angielskim, możesz mieć preferencje w rekrutacji na studia. 

Klasa 1D - wychowawca klasy: mgr Marzena Pawlicka 

Przedmioty rozszerzone: 

 biologia, 

 chemia, 

 język angielski. 
 

UWAGA: 

Przedmioty rozszerzone dobrane są ściśle pod wymagania wyższych uczelni. 

 

Patronat: 

Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu, 

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

biologiczno-chemiczna (medyczna, dwujęzyczna)   

II język do wyboru: 

 język niemiecki, 

 język hiszpański. 

 


