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Zastanawiasz siê nad wyborem uczelni i przysz³ego 
zawodu? Chcesz dowiedzieæ siê, jak skutecznie przygo-
towaæ siê do oczekiwañ rynku pracy? Chcesz okreœliæ swoje 
uzdolnienia i predyspozycje? Szukasz informacji o zawo-
dach przysz³oœci? Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz 
podczas zajêæ z profesjonalnym doradc¹ zawodowym.

Wszystko, czego potrzebujesz do osi¹gniêcia ¿yciowych 
celów, jest ju¿ w Tobie. Na tych warsztatach rozpoznasz 
w³asny potencja³, talenty, umiejêtnoœci, mocne strony, 
czêsto nawet takie, z których wczeœniej mog³eœ nie zdawaæ 
sobie sprawy. Pomo¿e Ci to  wkroczyæ w doros³e ¿ycie.

Nauczysz siê wyszukiwaæ, analizowaæ, selekcjonowaæ 
i przetwarzaæ informacje pochodz¹ce ze Ÿróde³ drukowa-
nych i Internetu. Poznasz zasady korzystania z encyklopedii, 
s³owników, czasopism i ksi¹¿ek naukowych. Poznasz zasady 
korzystania z katalogów ró¿nych typów bibliotek, w tym 
dostêpnych on-line. Umiejêtnoœci te s¹ niezbêdne w przy-
gotowaniu do matury i na uczelniach wy¿szych.

Na warsztatach z nowoczesnych technologii multime-
dialnych, miêdzy innymi poznasz nowinki techniczne, 
nauczysz siê obróbki zdjêæ, filmów i animacji, a tak¿e 
profesjonalnego wykorzystania smartfona, tabletu czy 
elektronicznego czytnika ksi¹¿ek.

Bêdziesz mia³ mo¿liwoœæ  odbycia  teoretycznego kursu
 na prawo jazdy zakoñczonego egzaminem wewnêtrznym 
w profesjonalnym Centrum Szkolenia MAJER.
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Klasa dla osób, które rozs¹dnie planuj¹ swoj¹ 
przysz³oœæ i wiedz¹, ¿e w dzisiejszych czasach 
m¹dra inwestycja w siebie jest najwa¿niejsza. 
Proponowana oferta pozwoli Ci rozeznaæ siê w 
swoich predyspozycjach i  dokonaæ 
najlepszego wyboru. W klasie pierwszej 
zrealizujesz wszystkie przedmioty w zakresie 
podstawowym. Poznasz szko³ê, nauczycieli i 
w drugim semestrze nauki sam zdecydujesz, 
którego przedmiotu w zakresie rozszerzonym 
chcesz uczyæ siê w klasie II i III. Na tym profilu 
bêdziesz mia³ tylko 2 przedmioty rozszerzone, 
jêzyk obcy oraz tylko jeden przedmiot z grupy 
historia, geografia, biologia, chemia. 
Pierwszym jêzykiem obcym jest angielski, ale 
drugi wybierzesz sobie sam – niemiecki lub 
HISZPAÑSKI. Od klasy drugiej skupisz siê 
zatem tylko na tych przedmiotach, które s¹ 
zdawane na maturze – jêzyk polski, 
matematyka, jêzyk obcy i jeden wybrany. 
Mniej przedmiotów, to lepiej wykorzystany 
czas na naukê do matury, a zatem lepsze wyniki
W klasie ogólnej weŸmiesz udzia³ w 
warsztatach rozwoju osobistego, na których 
bêdziesz mia³  zajêcia  z  doradztwa 
zawodowego, wyszukiwania informacji,  
c o a c h i n g u ,  n o w o c z e s n y c h  t e c h n i k  
multimedialnych, nauki do egzaminu 
teoretycznego na prawo jazdy. Dla chêtnych 
mo¿liwoœæ ukoñczenia kursu pierwszej 
pomocy.
Klasa o profilu ogólnym umo¿liwi Ci 
kontynuowanie nauki na ró¿nych kierunkach 
kszta³cenia, wszystko zale¿y od tego jak sam 
pokierujesz swoj¹ œcie¿k¹ kariery.  Uczeñ: Dla 
kogo profil „rozwoju osobistego” bêdzie 
najlepszy?  IX LO: Dla ka¿dego ucznia, który 
jeszcze na te chwilê nie do koñca chce 
d e c y d o w a æ ,  j a k i c h  p r z e d m i o t ó w  
rozszerzonych chce siê uczyæ. Pamiêtacie 
pocz¹tek gimnazjum? Wtedy zupe³nie inne 
przedmioty by³y dla was najciekawsze. 
Wp³yn¹³ na to czas, omawiany materia³, 
nauczyciel. Nowa reforma jest bardzo 
przyjazna dla ucznia, trzeba tylko wiedzieæ, jak 
j¹ wykorzystaæ. Wielu uczniów, wybieraj¹c 
profil, decyduje siê na naukê przedmiotów w 
wymiarze nawet 6 godzin w tygodniu, ale ju¿ w 
klasie pierwszej zmienia swoje upodobania. 
Uczeñ: Kiedy zatem dokonam wyborów 
przedmiotów rozszerzonych na profilu 
„rozwoju osobistego”?
IX LO: Dopiero pod koniec klasy pierwszej, po 
poznaniu kolegów, szko³y, nauczyciela, 
programu przedmiotu w liceum. To w³aœnie te 
czynniki decyduj¹, czy danego przedmiotu 
lubimy siê uczyæ, czy nie.Uczeñ: Czy profil 
jest dla mnie, jeœli ju¿ wiem, jakie rozszerzenia 
chcê wybraæ?
IX LO: Oczywiœcie, ¿e tak. Od pocz¹tku 
wiadomo, jakie przedmioty bêdziesz móg³ 
realizowaæ w tej klasie na poziomie 
rozszerzonym. Wybierzesz jêzyk obcy spoœród 
proponowanych trzech (angielski, niemiecki, 
hiszpañski) oraz przedmiot lub przedmioty z 
grupy: biologia, geografia, historia, chemia. 
Nie jest wa¿ne, ile osób z klasy wybierze jaki 
przedmiot, bo zostan¹ utworzone grupy 
miêdzyoddzia³owe. 
Uczeñ:  Sk¹d wziê³a siê nazwa profilu 
(„rozwoju osobistego”)? IX LO: Od lat znane 
s¹ nasze profile: artystyczny i pedagogiczny, 
ostatnio te¿ zdrowie i uroda. Wielu uczniów to 
ciekawe indywidualnoœci, które maj¹ czêsto 
szerokie, ale niesprecyzowane do koñca 
zainteresowania. By im pomóc, stworzyliœmy 
autorski przedmiot realizowany od klasy 
pierwszej – „Warsztaty rozwoju osobistego”. 
Na zajêciach wykonasz test swoich 
predyspozycji, odkryjesz, jakie s¹ Twoje 
mocne i s³abe strony... Dopisa³abym tu, co 
jeszcze bêd¹ robiæ. Uczeñ: Jaki jest najwiêkszy 
atut tego profilu? IX LO: Licea w Toruniu, 
tworz¹c siatki godzin, przydzielaj¹ godziny na 
3 lub 4 przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym. Uczniowie klas maturalnych 
twierdz¹, ¿e taka iloœæ przedmiotów 
rozszerzonych jest trudna do realizacji. Na tym 
profilu bêdziesz mia³ tylko 2 tego typu 
przedmioty: jêzyk obcy, który wybierzesz 
sobie sam oraz tylko JEDEN przedmiot, 

Poznasz szko³ê, nauczycieli i w drugim 
semestrze nauki sam zdecydujesz, którego 
przedmiotu w zakresie rozszerzonym chcesz 
uczyæ siê w klasie II i III. Na tym profilu 
bêdziesz mia³ tylko 2 przedmioty rozszerzone, 
jêzyk obcy oraz tylko jeden przedmiot z grupy 
historia, geografia, biologia, chemia. 
Pierwszym jêzykiem obcym jest angielski, ale 
drugi wybierzesz sobie sam – niemiecki lub 
HISZPAÑSKI. Od klasy drugiej skupisz siê 
zatem tylko na tych przedmiotach, które s¹ 
zdawane na maturze – jêzyk polski, 
matematyka, jêzyk obcy i jeden wybrany. 
Mniej przedmiotów, to lepiej wykorzystany 
czas na naukê do matury, a zatem lepsze wyniki
W klasie ogólnej weŸmiesz udzia³ w 
warsztatach rozwoju osobistego, na których 
bêdziesz mia³  zajêcia  z  doradztwa 
zawodowego, wyszukiwania informacji,  
c o a c h i n g u ,  n o w o c z e s n y c h  t e c h n i k  
multimedialnych, nauki do egzaminu 
teoretycznego na prawo jazdy. Dla chêtnych 
mo¿liwoœæ ukoñczenia kursu pierwszej 
pomocy.
Klasa o profilu ogólnym umo¿liwi Ci 
kontynuowanie nauki na ró¿nych kierunkach 
kszta³cenia, wszystko zale¿y od tego jak sam 
pokierujesz swoj¹ œcie¿k¹ kariery.  Uczeñ: Dla 
kogo profil „rozwoju osobistego” bêdzie 
najlepszy?  IX LO: Dla ka¿dego ucznia, który 
jeszcze na te chwilê nie do koñca chce 
d e c y d o w a æ ,  j a k i c h  p r z e d m i o t ó w  
rozszerzonych chce siê uczyæ. Pamiêtacie 
pocz¹tek gimnazjum? Wtedy zupe³nie inne 
przedmioty by³y dla was najciekawsze. 
Wp³yn¹³ na to czas, omawiany materia³, 
nauczyciel. Nowa reforma jest bardzo 
przyjazna dla ucznia, trzeba tylko wiedzieæ, jak 
j¹ wykorzystaæ. Wielu uczniów, wybieraj¹c 
profil, decyduje siê na naukê przedmiotów w 
wymiarze nawet 6 godzin w tygodniu, ale ju¿ w 
klasie pierwszej zmienia swoje upodobania. 
Uczeñ: Kiedy zatem dokonam wyborów 
przedmiotów rozszerzonych na profilu 
„rozwoju osobistego”?
IX LO: Dopiero pod koniec klasy pierwszej, po 
poznaniu kolegów, szko³y, nauczyciela, 
programu przedmiotu w liceum. To w³aœnie te 
czynniki decyduj¹, czy danego przedmiotu 
lubimy siê uczyæ, czy nie.Uczeñ: Czy profil 
jest dla mnie, jeœli ju¿ wiem, jakie rozszerzenia 
chcê wybraæ?
IX LO: Oczywiœcie, ¿e tak. Od pocz¹tku 
wiadomo, jakie przedmioty bêdziesz móg³ 
realizowaæ w tej klasie na poziomie 
rozszerzonym. Wybierzesz jêzyk obcy spoœród 
proponowanych trzech (angielski, niemiecki, 
hiszpañski) oraz przedmiot lub przedmioty z 
grupy: biologia, geografia, historia, chemia. 
Nie jest wa¿ne, ile osób z klasy wybierze jaki 
przedmiot, bo zostan¹ utworzone grupy 
miêdzyoddzia³owe. 
Uczeñ:  Sk¹d wziê³a siê nazwa profilu 
(„rozwoju osobistego”)? IX LO: Od lat znane 
s¹ nasze profile: artystyczny i pedagogiczny, 
ostatnio te¿ zdrowie i uroda. Wielu uczniów to 
ciekawe indywidualnoœci, które maj¹ czêsto 
szerokie, ale niesprecyzowane do koñca 
zainteresowania. By im pomóc, stworzyliœmy 
autorski przedmiot realizowany od klasy 
pierwszej – „Warsztaty rozwoju osobistego”. 
Na zajêciach wykonasz test swoich 
predyspozycji, odkryjesz, jakie s¹ Twoje 
mocne i s³abe strony... Dopisa³abym tu, co 
jeszcze bêd¹ robiæ. Uczeñ: Jaki jest najwiêkszy 
atut tego profilu? IX LO: Licea w Toruniu, 
tworz¹c siatki godzin, przydzielaj¹ godziny na 
3 lub 4 przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym. Uczniowie klas maturalnych 
twierdz¹, ¿e taka iloœæ przedmiotów 
rozszerzonych jest trudna do realizacji. Na tym 
profilu bêdziesz mia³ tylko 2 tego typu 
przedmioty: jêzyk obcy, który wybierzesz 
sobie sam oraz tylko JEDEN przedmiot, 
wybrany spoœród: historii, geografii, biologii, 
chemii. Od klasy drugiej skupisz siê zatem 
tylko na tych przedmiotach, które bêdziesz 
zdawaæ na maturze – jêzyku polskim, 
matematyce, jêzyku obcym i jednym 
wybranym przez siebie. Mniej przedmiotów to 
lepiej wykorzystany czas na naukê, a zatem 

Od klasy drugiej skupisz siê zatem tylko na 
tych przedmiotach, które s¹ zdawane na 
maturze – jêzyk polski, matematyka, jêzyk 
obcy i jeden wybrany. Mniej przedmiotów, to 
lepiej wykorzystany czas na naukê do matury, a 
zatem lepsze wyniki
W klasie ogólnej weŸmiesz udzia³ w 
warsztatach rozwoju osobistego, na których 
bêdziesz mia³  zajêcia  z  doradztwa 
zawodowego, wyszukiwania informacji,  
c o a c h i n g u ,  n o w o c z e s n y c h  t e c h n i k  
multimedialnych, nauki do egzaminu 
teoretycznego na prawo jazdy. Dla chêtnych 
mo¿liwoœæ ukoñczenia kursu pierwszej 
pomocy.
Klasa o profilu ogólnym umo¿liwi Ci 
kontynuowanie nauki na ró¿nych kierunkach 
kszta³cenia, wszystko zale¿y od tego jak sam 
pokierujesz swoj¹ œcie¿k¹ kariery.  Uczeñ: Dla 
kogo profil „rozwoju osobistego” bêdzie 
najlepszy?  IX LO: Dla ka¿dego ucznia, który 
jeszcze na te chwilê nie do koñca chce 
d e c y d o w a æ ,  j a k i c h  p r z e d m i o t ó w  
rozszerzonych chce siê uczyæ. Pamiêtacie 
pocz¹tek gimnazjum? Wtedy zupe³nie inne 
przedmioty by³y dla was najciekawsze. 
Wp³yn¹³ na to czas, omawiany materia³, 
nauczyciel. Nowa reforma jest bardzo 
przyjazna dla ucznia, trzeba tylko wiedzieæ, jak 
j¹ wykorzystaæ. Wielu uczniów, wybieraj¹c 
profil, decyduje siê na naukê przedmiotów w 
wymiarze nawet 6 godzin w tygodniu, ale ju¿ w 
klasie pierwszej zmienia swoje upodobania. 
Uczeñ: Kiedy zatem dokonam wyborów 
przedmiotów rozszerzonych na profilu 
„rozwoju osobistego”?
IX LO: Dopiero pod koniec klasy pierwszej, po 
poznaniu kolegów, szko³y, nauczyciela, 
programu przedmiotu w liceum. To w³aœnie te 
czynniki decyduj¹, czy danego przedmiotu 
lubimy siê uczyæ, czy nie.Uczeñ: Czy profil 
jest dla mnie, jeœli ju¿ wiem, jakie rozszerzenia 
chcê wybraæ?
IX LO: Oczywiœcie, ¿e tak. Od pocz¹tku 
wiadomo, jakie przedmioty bêdziesz móg³ 
realizowaæ w tej klasie na poziomie 
rozszerzonym. Wybierzesz jêzyk obcy spoœród 
proponowanych trzech (angielski, niemiecki, 
hiszpañski) oraz przedmiot lub przedmioty z 
grupy: biologia, geografia, historia, chemia. 
Nie jest wa¿ne, ile osób z klasy wybierze jaki 
przedmiot, bo zostan¹ utworzone grupy 
miêdzyoddzia³owe. 
Uczeñ:  Sk¹d wziê³a siê nazwa profilu 
(„rozwoju osobistego”)? IX LO: Od lat znane 
s¹ nasze profile: artystyczny i pedagogiczny, 
ostatnio te¿ zdrowie i uroda. Wielu uczniów to 
ciekawe indywidualnoœci, które maj¹ czêsto 
szerokie, ale niesprecyzowane do koñca 
zainteresowania. By im pomóc, stworzyliœmy 
autorski przedmiot realizowany od klasy 
pierwszej – „Warsztaty rozwoju osobistego”. 
Na zajêciach wykonasz test swoich 
predyspozycji, odkryjesz, jakie s¹ Twoje 
mocne i s³abe strony... Dopisa³abym tu, co 
jeszcze bêd¹ robiæ. Uczeñ: Jaki jest najwiêkszy 
atut tego profilu? IX LO: Licea w Toruniu, 
tworz¹c siatki godzin, przydzielaj¹ godziny na 
3 lub 4 przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym. Uczniowie klas maturalnych 
twierdz¹, ¿e taka iloœæ przedmiotów 
rozszerzonych jest trudna do realizacji. Na tym 
profilu bêdziesz mia³ tylko 2 tego typu 
przedmioty: jêzyk obcy, który wybierzesz 
sobie sam oraz tylko JEDEN przedmiot, 
wybrany spoœród: historii, geografii, biologii, 
chemii. Od klasy drugiej skupisz siê zatem 
tylko na tych przedmiotach, które bêdziesz 
zdawaæ na maturze – jêzyku polskim, 
matematyce, jêzyku obcym i jednym 
wybranym przez siebie. Mniej przedmiotów to 
lepiej wykorzystany czas na naukê, a zatem 
lepsze wyniki z matury! Uczeñ: Dla kogo 
profil „rozwoju osobistego” bêdzie najlepszy?  
IX LO: Dla ka¿dego ucznia, który jeszcze na te 
chwilê nie do koñca chce decydowaæ, jakich 
przedmiotów rozszerzonych chce siê uczyæ. 
Pamiêtacie pocz¹tek gimnazjum? Wtedy 
zupe³nie inne przedmioty by³y dla was 
najciekawsze. Wp³yn¹³ na to czas, omawiany 
materia³, nauczyciel. Nowa reforma jest 
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 Dla kogo profil „ogólny” bêdzie najlepszy?

Dla ka¿dego ucznia, który jeszcze nie chce 
decydowaæ, jakich przedmiotów rozszerzonych  
chce siê uczyæ. Pamiêtacie pocz¹tek gimnazjum? 
Byliœcie wtedy zainteresowani innymi przed-
miotami ni¿ teraz. Wp³yn¹³ na to miêdzy innymi 
wasz rozwój, omawiany materia³, nauczyciel. 

Czy jesteœ zadowolony z wyboru profilu ogól-
nego?

Tak. Uczniowie w naszej klasie to ciekawe 
indywidualnoœci. Wielu z nas ma ro¿ne uzdol-
nienia i pasje. S¹ wœród nas miêdzy innymi artyœci, 
sportowcy, graficy komputerowi, wolontariusze 
itp. Mo¿liwoœæ wyboru przedmiotu rozszerzo-
nego pod koniec klasy pierwszej pozwala wszys-
tkim realizowaæ swoje zainteresowania.

Autorski przedmiot pod nazw¹„Warsztaty roz-
woju osobistego” podzielony na 5 modu³ów 
(doradztwo zawodowe, coaching, nowoczesne 
technologie multimedialne, specjalista infor-
macji, przygotowanie do teoretycznego egzami-
nu na prawo jazdy) zosta³ tak zaprojektowany, 
aby pomóc 

³atwiæ ka¿demu start w doros³e ¿ycie. 
wybraæ kierunek dalszego kszta³cenia 

i u

Jaki jest najwiêkszy atut tego profilu?

W klasie o profilu ogólnym bêdziesz mia³ tylko 
dwa przedmioty rozszerzone: jêzyk obcy, który 
wybierzesz, oraz tylko JEDEN przedmiot z grupy: 
wos, geografia, biologia, chemia. Od klasy 
drugiej skupisz siê zatem tylko na tych przed-
miotach, które s¹ zdawane na maturze – jêzyku 
polskim, matematyce, jêzyku obcym i jednym 
przedmiocie rozszerzonym - wybranym przez 
Ciebie. 

 IX LO funkcjonuje klasa o  profilu - „ogólnym”. Uczniowie ucz¹cy siê w tej klasie odpowiadali na Wpytania zainteresowanych m³odszych kolegów. Oto najczêœciej zadawane pytania:

Ogólny, czyli jaki?

Kiedy dokonam wyborów przedmiotów 
rozszerzonych w klasie o profilu „ogólnym”?

Dopiero pod koniec klasy pierwszej, po poznaniu 
kolegów, szko³y, nauczyciela, materia³u nauczane-
go w liceum. 

 

Mniej przedmiotów to lepiej wykorzys-
tany czas na naukê do matury, a zatem 
lepsze wyniki!

W  klasie o profilu ogólnym mo¿esz
u czyæ siê jêzyka hiszpañskiego!
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