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Drodzy Uczniowie – Absolwenci Szkół Podstawowych!
Zapraszam do skorzystania z oferty kształcenia proponowanej przez II Liceum Ogólnokształcące
w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

Klasa

Przedmioty
realizowane
w zakresie
rozszerzonym
od klasy
pierwszej

A–
medycznoweterynaryjna

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzenie trzech oddziałów: IA, IB, IC.

biologia
chemia
język angielski

Przedmiot jeden
spośród: filozofia,
plastyka, muzyka oraz
język łaciński i kultura
antyczna, realizowany
w klasie pierwszej

muzyka

Języki obce nauczane
w danej klasie

1) j. angielski
2) j. niemiecki lub j.
rosyjski lub j. francuski

Przedmioty dodatkowe

- chemia w zadaniach
- angielski medyczny

C–
medialnoprawnicza

B–
politechniczno ekonomiczna

Coś ciekawego poza lekcjami ☺, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę
w kierunku medyczno – weterynaryjnym:
- zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Medycznym i na Politechnice Warszawskiej,
- sesje naukowe prowadzone w szkole przez wykładowców z uczelni wyższych,
- zajęcia przygotowujące do olimpiad: biologicznej, ekologicznej, wiedzy o HIV/AIDS, języka angielskiego,
- doradztwo zawodowe,
- **…
1) j. angielski
(zakres podstawowy w
- algorytmika i
matematyka
zwiększonym wymiarze
programowanie
informatyka
muzyka
4 g./tyg. w klasie drugiej i
- grafika komputerowa
geografia/fizyka*
trzeciej)
2) j. niemiecki lub j.
rosyjski lub j. francuski
Coś ciekawego poza lekcjami ☺, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę
w kierunku politechniczno - ekonomicznym:
- Augustowszczyzna – zajęcia terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi,
- wykłady na uczelniach wyższych (Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska),
- sesje naukowe w szkole prowadzone przez wykładowców z uczelni wyższych,
- doradztwo zawodowe,
- **…
język polski
wiedza o
społeczeństwie
historia lub
język angielski*

muzyka

1) j. angielski
2) j. niemiecki lub j.
rosyjski lub j. francuski

- język łaciński i kultura
antyczna
- warsztaty dziennikarskie i
grafika komputerowa
- edukacja prawna i
obywatelska

Coś ciekawego poza lekcjami ☺, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę
w kierunku medialno - prawniczym:
- współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej (seminaria, warsztaty, konkursy, wyjazdy edukacyjne),
- zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie, literatury i języka polskiego,
- sesje Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie,
- doradztwo zawodowe,
- **…

* trzeci przedmiot realizowany w rozszerzeniu zostanie wybrany spośród zaproponowanych po zakończeniu
rekrutacji i diagnozie przeprowadzonej wśród przyszłych uczniów
**
- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych w grupie teatralnej „Antrakt”, plastyczno – fotograficznej galerii
„Zaczarowane Wyspy”, sekcji wokalnej
- doskonalenie indywidualnych talentów przedmiotowo - naukowych w formie indywidualnej pracy nauczyciela
z uczniem (indywidualny program/tok zajęć)

Ósmoklasistko! Ósmoklasisto! Nauka w II Liceum Ogólnokształcącym pozwoli Ci dobrze zdać
egzamin maturalny i dostać się na wymarzoną uczelnię. Znajdziesz w naszej Szkole warunki
do wszechstronnego rozwoju i aktywności, empatię i troskę ze strony nauczycieli i pracowników Szkoły.
Bądź naszą Uczennicą. Bądź naszym Uczniem ☺

Barbara Koronkiewicz, dyrektor szkoły

Nauka w poszczególnych klasach umożliwia studiowanie na kierunkach:
klasa medyczno – weterynaryjna: medycyna, farmacja, stomatologia, techniki dentystyczne, weterynaria,
fizjoterapia, AWF, ratownictwo medyczne, biologia, chemia, psychologia, pielęgniarstwo, ekologia, położnictwo,
kosmetologia, ochrona środowiska, logopedia, analityka medyczna, technologia żywności, biotechnologia i inne
klasa politechniczno – ekonomiczna: matematyka, rachunkowość, finanse, bankowość, ekonomia, kierunki
politechniczne, wojskowe, informatyka, logistyka, elektronika, geodezja i kartografia, architektura krajobrazu,
handel zagraniczny, gospodarka przestrzenna, geografia, turystyka i inne
klasa medialno – prawnicza: prawo, psychologia, socjologia, filologie obce, polonistyka, dziennikarstwo, nauki
społeczne, PR (Public Relations), HR (Human Relations), stosunki międzynarodowe, historia, administracja,
politologia, europeistyka, filozofia, lingwistyka, aktorstwo, teatrologia i inne
Dlaczego warto wybrać poszczególne klasy? Oddajmy głos naszym Absolwentom!
klasa medyczno – weterynaryjna:
Aleksandra Karpińska (Absolwentka II LO – 2018 r.; studentka II roku genetyki na Aberystwyth
University)
Wybrałam ten profil, ponieważ nauki biologiczne od zawsze bardzo mnie interesowały, szczególnie chemia.
Postanowiłam uczyć się w II LO głównie ze względu na bardzo dobrą kadrę nauczycielską, w szczególności na
tym profilu, gdyż uważam, że podejście nauczyciela oraz sposób nauczania są bardzo ważne podczas nauki
przedmiotów ścisłych.
Paulina Bartoszewicz (Absolwentka II LO – 2014 r.; studentka filologii polskiej na Uniwersytecie
Wrocławskim 2014-2015 oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim
2014-2017)
Dlaczego warto wybrać klasę biol-chem w II LO? Dla pedagogów, p. Sturgulewska oraz p. Gromkowska
przekazują wiedzę tak dobrze, że aż chce się ją przyswajać!

Dariusz Tarasewicz (Absolwent II LO – 2016 r.; student IV roku chemii kryminalistycznej na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Osobiście poszedłem na profil biologiczno-chemiczny, ponieważ bardzo lubię chemię, więc jeżeli jesteś osobą, która
dobrze odnajduje się w tych przedmiotach, to polecam ten kierunek. Poza tym daje on szeroki wachlarz możliwości,
jeżeli chodzi o wybór kierunku na studia: medycyna, farmacja, biochemia itp.
Marta Bartoszewicz (Absolwentka II LO – 2018 r.; studentka II roku medycyny weterynaryjnej na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie)
W liceum uczyłam się w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Uważam, że profil ten daje nam dużo
możliwości. Poszerzanie wiedzy z zakresu chemii, czy biologii, rozwijanie swoich zainteresowań sprawia, że
otwiera się przed nami wiele kierunków studiów. Dodatkowo szkoła umożliwia wyjazdy na Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku, dzięki którym można uczestniczyć w wykładach oraz zajęciach praktycznych i już
na etapie liceum poczuć się trochę jak na studiach.

Magdalena Bondziul (Absolwentka II LO – 2015 r.; studentka V roku analityki medycznej na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, koordynator w firmie Roche Diagnostics Polska)
Jak widomo wybór szkoły jest bardzo trudną decyzją, zwłaszcza gdy nie jesteśmy jeszcze do końca
ukierunkowani na to, co chcemy robić w przyszłości. Ja właśnie byłam w takiej sytuacji, gdy moje myśli
przeskakiwały między różnymi wizjami rozwoju osobistego. Jednak od zawsze biologia, chemia oraz sektor
zdrowia były najbliższe mojemu sercu i dlatego zdecydowałam się wybrać profil biologiczno-chemiczny w II
LO. Patrząc z mojej obecnej perspektywy, był to bardzo trafny wybór. Biologia i chemia nigdy nie były
łatwymi przedmiotami, ale, ucząc się w tym miejscu, wiedza była zawsze jasno i klarownie przekazywana, a
dzięki temu bardziej efektywnie przyswajana.

klasa politechniczno – ekonomiczna:
Joanna Rutkowska (Absolwentka II LO – 2019 r.; studentka I roku transportu na Politechnice Gdańskiej)
Uważam, że warto wybrać profil mat.-fiz., ponieważ daje on wiele możliwości. Matematyka jest często jednym z
najwyżej punktowanych przedmiotów w rekrutacji na studia i może Wam zapewnić miejsce na wymarzonym
kierunku.

Justyna Wasilewska (Absolwentka II LO – 2019 r.; studentka I roku gospodarki
przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej)
Uważam, że jeśli zastanawiasz się nad wyborem klasy o profilu mat.-fiz., II LO będzie
strzałem w dziesiątkę! Zdecydowana większość nauczycieli rzetelnie przekazuje wiedzę
uczniom, stara się, by lekcje były ciekawe i urozmaicone. Dzięki wysokiemu poziomowi
reprezentowanemu przez tę szkołę mogłam posiąść ogromną porcję wiedzy, która
zdecydowanie zaprocentowała na egzaminie maturalnym, dzięki czemu bez problemu
dostałam się na jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce.
Mikołaj Jonik (Absolwent II LO – 2017 r.; student III roku budownictwa na Wydziale Inżynierii
Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej)
Dlaczego warto wybrać klasę o profilu matematyczno-fizycznym? Ponieważ daje szeroki wybór kierunków
studiów o profilu inżynierskim (dobry inżynier zawsze znajdzie pracę :) ).

Katarzyna Skibicka (Absolwentka II LO – 2018 r.; studentka II roku rolnictwa w Wyższej
Szkole Agrobiznesu w Łomży)
Warto wybrać profil matematyczno-geograficzny, ponieważ jest on bardzo ciekawy i daje wiele
możliwości. Matematyka przydaje się prawie w każdym przyszłym zawodzie oraz w życiu
codziennym, natomiast geografia jest interesująca i dzięki niej można poznać świat. Po tym profilu
masz duży wybór kierunków na studiach, m. in. kierunki ekonomiczne, techniczne oraz przyrodnicze,
logistyka, architektura, geodezja, gospodarka przestrzenna. Ponadto można znaleźć ciekawą i
dobrze płatną pracę.

Justyna Gulan (Absolwentka II LO – 2018 r.; studentka II roku matematyki stosowanej na
Politechnice Białostockiej)
W liceum uczęszczałam do klasy matematyczno-fizycznej, co było najlepszym wyborem przed
rozpoczęciem takiego kierunku studiów, ponieważ nauka na tym profilu zapewniła mi odpowiednie
podstawy, dzięki którym dalsza edukacja nie była problematyczna. Mat.-fiz. nie jest profilem łatwym, ale
bardzo ciekawym. Warto go wybrać, by przekonać się, że matematyka to nie tylko nielubiane przez
uczniów wzory skróconego mnożenia, ale przede wszystkim nauka logicznego myślenia, które jest bardzo

przydatne w codziennym życiu, a fizyka to nie czarna magia, a poznawanie świata, który nas otacza, patrzenie na niego trochę
bardziej wnikliwym okiem.
Zuzanna Król (Absolwentka II LO – 2018 r.; studentka I roku podatków i doradztwa
podatkowego na Uniwersytecie Gdańskim)
Kilka lat temu byłam na Waszym miejscu i musiałam podjąć decyzję, jednak dla mnie wybór
był oczywisty – II LO i mat.-fiz.! Czy warto wybrać ten profil? Jak najbardziej, pewnie wielu z
Was ma niemiłe wspomnienia z lekcji matematyki, a tutaj? Tutaj nie ma nerwów, stresu i
niechęci do zajęć. Każda lekcja jest pełna nowych wyzwań, otwiera umysł i pozwala odkrywać
zakamarki matematyki. A fizyka? Co tu dużo mówić, z taką ilością wyrozumiałości nie
spotkałam się nigdy wcześniej.

klasa medialno – prawnicza:
Aneta Pawłowska (Wiśniewska) (absolwentka II LO – 2014 r.; absolwentka prawa na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Nauka w klasie humanistycznej zapewnia niewątpliwie dobre przygotowanie do wykonywania zawodu
prawnika, nauczyciela czy też dziennikarza. Wiele sporządzonych w tym czasie wypracowań pozwala bowiem
na znaczne poszerzenie dotychczasowego zasobu słownictwa oraz płynniejsze i sprawniejsze formułowanie
wypowiedzi. Dużo większa liczba godzin poświęconych wiedzy o społeczeństwie oraz historii sprzyja
natomiast bardziej świadomemu wyrażaniu poglądów na tematy współczesne. Niewątpliwie trudno opisywać
przecież poszczególne zjawiska bez znajomości ich historii, korzeni.
Julia Szyper (Absolwentka II LO – 2019 r.; studentka I roku logistyki na Wojskowej Akademii Technicznej w
Warszawie)
Przede wszystkim, będąc na profilu humanistycznym, poznałam nauczycieli, którzy uczą z pasją, potrafią doradzić,
wesprzeć, rozwijać nasze talenty, inspirować.
Kinga Bartoszewicz (Absolwentka II LO – 2019 r.; studentka architektury Politechniki Białostockiej)
Naukę w II LO wspominam jako czas rozwoju osobistego i pogłębiania pasji do języka polskiego. Pamiętajcie
jednak, profil Was nie ogranicza, a ta szkoła pozwoli Wam na rozwój w każdym możliwym kierunku.

Patryk Urban (Absolwent II LO – 2018 r.; student II roku wychowania fizycznego na Akademii
Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Dlaczego warto wybrać profil humanistyczny w II LO? „Human” pozwala na odkrywanie świata i
spoglądanie na życie z wielu perspektyw. Profil ten rozwija nas od środka, pobudza wyobraźnię, kreuje
lepszą rzeczywistość w trudach codzienności, a przede wszystkim pozwala na lepsze poznanie siebie.
Bardzo cieszę się, że wybrałem profil humanistyczny i gdybym cofnął się w czasie nie zamieniłbym go
na żaden inny.
Natalia Strońska (Absolwentka II LO – 2018 r,; studentka II roku kryminologii na
Uniwersytecie Białostockim)
W liceum uczęszczałam do klasy o kierunku humanistycznym i co mi to dało? Na pewno rozwinęłam
swoje zainteresowania literaturą do tego stopnia, że dzięki nim dostałam się na studia. Moim
zdaniem profil humanistyczny jest świetny, bo jest wszechstronny. Nie ukrywam, że jako młody
człowiek nie wiedziałam, jak dokładnie będzie wyglądało moje dalsze życie i edukacja oraz w jakim
kierunku będzie ona zmierzała. A poza tym, kto w tym wieku to wie?! Humanistyka nie zamyka
moim zdaniem żadnych drzwi, po ukończeniu szkoły jest wiele możliwości, z których można skorzystać. Poza tą funkcją typowo
praktyczną, ucząc się na tym profilu nauczyłam się tego, że wrażliwość nie jest cechą negatywną, jak wcześniej myślałam. Na
zajęciach niekiedy zbyt bardzo się wzruszyłam, ale dzięki temu bardziej poznałam siebie i odnalazłam w sobie ogromne
pokłady empatii, o których nie miałam pojęcia. I nikt się nie śmiał, tylko wspierał!
Paweł Skowroński (Absolwent II LO – 2015 r.; absolwent europeistyki na Uniwersytecie
Warszawskim)
Profil humanistyczny nauczy Cię szacunku do języka. Ja, idąc na profil humanistyczny, nie przepadałem
szczególnie za językiem polskim. Wiedziałem jednak, że mam humanistyczny umysł, więc profil matematyczny
czy biologiczny nie jest dla mnie. Zaczął się rok szkolny. Dzień po dniu język polski stawał się tym czymś, co
lubię. Zacząłem czytać więcej książek. Nauczyłem się interpretować wiersze. Otworzyłem swój umysł na
literaturę. Moje szkolne „wypociny” coraz bardziej mi się podobały i byłem z nich coraz bardziej dumny.
Później nawet dziewięć godzin języka polskiego przestało męczyć. Tak właśnie z trójkowego ucznia z języka polskiego stałem
się piątkowym (w II klasie nawet szóstkowym)!

