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NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO:NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO:

We wszystkich oddziałach nauczane są dwa języki obce nowożytne:
1. język angielski jako kontynuacja nauczanego języka w gimnazjum
2. drugi język obcy: hiszpański, niemiecki, francuski i włoski



KLASY DWUJĘZYCZNE:KLASY DWUJĘZYCZNE:

• nauczanie jest prowadzone według programów obowiązujących wszystkie oddziały
• nauczyciele prowadzą zajęcia w języku polskim oraz wprowadzają terminologię i inne 

informacje w języku angielskim z zakresu nauczanego przedmiotu
• promocji do klasy następnej i o zdanym egzaminie maturalnym decydują wyniki 

wiedzy prezentowanej w języku polskim
• XXIII LO od wielu lat prowadzi oddziały klas dwujęzycznych:

o klasa 1h – z programami rozszerzonymi z biologii i chemii
o klasa 1i – z programami rozszerzonymi z matematyki, geografii i informatyki

Szkoła współpracuje z uczelniami angielskimi m. in. University of Wolverhampton, 
UK ( http://www.wlv.ac.uk ), który wszystkim absolwentom naszej szkoły oferuje 
preferencyjne warunki rekrutacji.

Również uczelnie w kraju, m. in. UMCS, KUL, Politechnika Lubelska, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oferują absolwentom klas 
dwujęzycznych dodatkowe punkty preferencyjne w rekrutacji na kierunki i wydziały, na które 
punktowany jest  język angielski.

Szkoła organizuje spotkania, wykłady i warsztaty z wykładowcami i studentami 
uczelni angielskich.



Nauka w klasach dwujęzycznych:

• zwiększa umiejętności posługiwania się i korzystania ze źródeł wiedzy w języku 
angielskim.

• pogłębia wiedzę o krajach anglojęzycznych.
• zapewnia preferencyjne punkty w rekrutacji na polskie wyższe uczelnie (sprawdź w 

Internecie warunki rekrutacji na stronach interesujących Cię uczelni).
• daje dodatkową szansę studiowania w krajach Unii Europejskiej i innych.



WYBIERZ ODDZIAŁ:WYBIERZ ODDZIAŁ:

1a – (klasa dziennikarsko – artystyczna) z programami rozszerzonymi:
język polski, historia, język angielski oraz z przedmiotami uzupełniającymi: przyroda, zajęcia 
dziennikarsko - artystyczne

lub
1b – (klasa prawnicza) z programami rozszerzonymi:
wos, geografia, język polski oraz z przedmiotami uzupełniającymi: edukacja prawna, 
przyroda

lub
1c – (klasa turystyczna) z programami rozszerzonymi z:
język angielski, drugi język obcy, geografia oraz z przedmiotami uzupełniającymi: edukacja 
turystyczna, historia i społeczeństwo

lub
1d – (klasa dietetyki i technologii żywienia) z programami rozszerzonymi:
biologia, chemia oraz z przedmiotami uzupełniającymi:
ochrona środowiska, historia i społeczeństwo    
WYBIERZ  JEŚLI  SZCZEGÓLNIE:

 lubisz przedmioty humanistyczne
 pragniesz studiować na wydziale humanistycznym
 fascynuje Cię zawód prawnika, polityka, publicysty, archeologa
 lubisz podróże, przyrodę odkrywanie świata
 marzysz o pracy w mediach, w różnych instytucjach administracji państwowej
 chcesz poszerzyć wiedzę z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania



WYBIERZ ODDZIAŁ:WYBIERZ ODDZIAŁ:

1e  – (klasa politechniczna) z programami rozszerzonymi:
matematyka, fizyka, informatyka oraz z przedmiotami uzupełniającymi:
zajęcia z astronomii, historia i społeczeństwo

lub

1g  – (klasa matematyczno – architektoniczna) z programami rozszerzonymi z:
matematyka, geografia, historia sztuki oraz z przedmiotami uzupełniającymi:
rysunek i grafika komputerowa, historia i społeczeństwo

lub

1i  / oddział dwujęzyczny/ – (klasa ekonomiczna) z programami rozszerzonymi z:
matematyka, geografia, informatyka oraz z przedmiotami uzupełniającymi:
ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo

WYBIERZ  JEŚLI  SZCZEGÓLNIE:
 lubisz przedmioty matematyczno-przyrodnicze
 fascynujesz się elektroniką, informatyką
 marzysz o studiach technicznych, ekonomicznych w kraju lub za granicą
 interesuje Cię zawód maklera, bankowca, architekta
 pragniesz prowadzić własne przedsiębiorstwo



WYBIERZ ODDZIAŁ:WYBIERZ ODDZIAŁ:

1f – (klasa medyczna)z programami rozszerzonymi:
biologia, chemia oraz z przedmiotami uzupełniającymi:
zajęcia z ratownictwa i diagnostyki medycznej, historia i społeczeństwo, 

lub
1h  /oddział dwujęzyczny/ (klasa medyczna) – z programami rozszerzonymi z:
biologia i chemia oraz z przedmiotami uzupełniającymi:
historia i społeczeństwo, zajęcia z ratownictwa i diagnostyki medycznej

WYBIERZ  JEŚLI  SZCZEGÓLNIE:
 marzysz o studiach medycznych lub przyrodniczych w kraju lub za granicą
 pragniesz poznać budowę wewnętrzną organizmów żywych
 interesują Cię zmiany środowiska naturalnego
 lubisz odkrywać tajniki przyrody, człowieka



Co jeszcze ciekawego spotkasz w szkole?Co jeszcze ciekawego spotkasz w szkole?

 Telewizja szkolna – TVS (prowadzona przez młodzież szkolną)
 Realizowane projekty unijne np. Comenius
 Niektóre zajęcia z różnych przedmiotów prowadzone na uczelniach patronackich
 Koła zainteresowań według propozycji uczniów
 Warsztaty medyczne prowadzone przez studentów z Uniwersytetu Medycznego
 Wykorzystywane tablice interaktywne na zajęciach
 Szeroką działalność wolontariatu szkolnego
 Koncerty charytatywne
 Dwie sale gimnastyczne i boisko Orlik
 e-nauczanie - niektóre przedmioty są wspomagane nauką przez Internet



E-learning

Nasza szkoła oprócz tradycyjnej metody nauczania daje uczniom możliwość 
poszerzenia i utrwalenia wiedzy poprzez zdalne nauczanie. W roku szkolnym 2011/2012 
młodzież szkoły bierze udział w kursach online prowadzonych na platformie Moodle 
(www.23lo.ilab.pl) z: języka niemieckiego:  - Niemiecki z komputerem, języka angielskiego: 
- New Oral Matura, - Speak Your Mind, języka hiszpańskiego, języka polskiego i innych 
przedmiotów

http://www.23lo.ilab.pl/


                                                                                                           

Zalety E-learningu:

 swoboda wyboru miejsca, tempa i czasu uczenia się
 stały dostęp do materiałów dydaktycznych
 różnorodność prezentacji materiału (ciekawe materiały interaktywne)
 dostęp do wybranych materiałów źródłowych
 wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się
 wykorzystanie pozyskanej wiedzy i umiejętności w praktyce
 kontakt z nauczycielem i innymi uczniami
 dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń



XXIII LO zawarło umowy patronackie z wyższymi uczelniami:

 Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2005)
 Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (2006)
 University of Wolverhampton, UK (2008)

Szkoła współpracuje również z:

 Uniwersytetem Medycznym
 Uniwersytetem Przyrodniczym
 Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji
 Politechniką Lubelską


