
Przygotowuj się do olimpiad 
na zajęciach indywidualnych

Organizuj z nami 
międzynarodową konferencję 
Poznań Model United Nation

Bierz udział w debatach
oksfordzkich i dyskutuj
- liczy się każdy głos

Rozwijaj swoje pasje w ramach 
kół naukowych i artystycznych

Zdobywaj szczyty z kołem 
turystycznym Muńcuł

Spotkaj się ze znanymi osobami 
na Śniadaniach w Dwójce

Rozśpiewaj się z naszym chórem
Canzonetta i weź udział w 
koncertach charytatywnych

Ćwicz i szlifuj swój talent na 
zajęciach teatralnych oraz 
filmowych

DWÓJKĘ 
TWORZĄ
LUDZIE
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1. miejsce w Wielkopolsce w rankingu liceów 
Tytuł Platynowej Szkoły w rankingu olimpijskim COPTIOSH

Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego
Szkoła przyjazna dla sprawiedliwego handlu

100-letnia tradycja Radość płynąca z podejmowanych wyzwań



Drzwi Otwarte Online 

klasa A - dwujęzyczna
Przedmioty rozszerzone:
język polski, język angielski, historia
+ po angielsku: historia, matematyka

Języki obce:
język angielski i język hiszpański

klasa B - prawnicza
Przedmioty rozszerzone:
język polski, język angielski, historia

Języki obce:
język angielski i język francuski

klasa C1 - medyczna DSD
Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, język niemiecki

Języki obce:
język angielski i język niemiecki

klasa D - medyczna
Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia

Języki obce:
język angielski i język niemiecki

klasa C2 - ekonomiczna
Przedmioty rozszerzone:
matematyka, geografia, informatyka

Języki obce:
język angielski i język niemiecki

klasa E - pre-IB
Program Matury Międzynarodowej
Języki obce do wyboru: język hiszpański, język niemiecki, język francuski
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na takich kierunkach jak: prawo, historia,  
politologia, filologie, neofilologie, dziennikar-
stwo i na wielu innych kierunkach humani-
stycznych i społecznych. Klasa ta ściśle 
współpracuje z: Wydziałem Filologii Polskiej 
i Klasycznej UAM, Wydziałem Nauk              
Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Wydzia-
łem Prawa i Administracji.

Oferta edukacyjna

klasa A - dwujęzyczna

 
granicą, na takich kierunkach jak: prawo, 
politologia, stosunki międzynarodowe, nauki 
społeczne, filologia polska, filologie obce, 
europeistyka, historia, sztuka, filmoznaw-
stwo, dziennikarstwo oraz inne kierunki 
humanistyczne. Przedmioty dodatkowe 
realizowane dla tej klasy to prawo, retoryka     
i stylistyka praktyczna.

klasa B - prawnicza

Przedmioty rozszerzone:
język polski, język angielski, historia
+ po angielsku: historia, matematyka

Języki obce: język angielski i hiszpański

Przedmioty rozszerzone:
język polski, język angielski, historia

Języki obce:
język angielski, język francuski

niemieckiego. Jest ona objęta między innymi 
patronatem Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu. Uczniowie tej klasy mogą przystą-
pić do bezpłatnego egzaminu na certyfikat 
językowy Deutsches Sprachdiplom Stufe II, 
co pozwala na podjęcie studiów na uczel-
niach w Niemczech, a w przyszłości zwiększa 
szansę na zatrudnienie.

klasa C1 - medyczna DSD

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, język niemiecki

Języki obce:
język angielski, język niemiecki

w ramach kształcenia uniwersyteckiego. Otwo-
rem stoją m. in. kierunki takie jak: inżynieria, 
automatyka, elektrotechnika, akustyka, 
gospodarka przestrzenna, geoinformacja, 
ekonomia, polityka społeczna, zarządzanie. 
Klasa ta współpracuje m. in. z Wydziałem 
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu oraz WNGiG UAM.

klasa C2 - ekonomiczna

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, geografia, informatyka

Języki obce:
język angielski, język niemiecki

Proces nauczania w klasie dwuję-
zycznej skoncentrowany jest na 
przygotowaniu do studiów uniwer-
syteckich w kraju i za granicą 

Proces nauczania w klasie
prawniczej skoncentrowany jest     
na przygotowaniu do studiów             
uniwersyteckich, w kraju i za

Klasa powstała z myślą o osobach,
które są zainteresowane naukami
medycznymi i przyrodniczymi oraz
chcą doskonalić znajomość języka

Uczniowie klasy ekonomicznej swoją 
przyszłość wiążą z kierunkami 
politechnicznymi, ekonomicznymi 
i przedmiotami ścisłymi rozwijanymi



jest patronatem Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu i Wydziału Biologii UAM w 
Poznaniu. Przedmioty dodatkowe, takie jak 
biologia doświadczalna, biologia medyczna, 
chemia doświadczalna i analiza chemiczna 
w medycynie z autorskimi programami 
nauczania, uzupełniają wiedzę o elementy 
zagadnień akademickich, co gwarantuje 
bardzo dobre przygotowanie uczniów do 
egzaminu maturalnego, do udziału w konkur-
sach i olimpiadach przedmiotowych oraz do 
studiowania na uczelniach wyższych.

klasa D - medyczna
Klasa medyczna powstała z myślą 
o licealistach, którzy są zaintereso-
wani naukami medycznymi i 
przyrodniczymi. Klasa ta objęta 

Profesjonalnie wyposażone pracownie 
pozwalają uczniom samodzielnie wykonywać 
eksperymenty badawcze, doświadczenia 
chemiczne i obserwacje mikroskopowe. Jeśli 
już na etapie liceum pragniesz przeprowadzić 
syntezę aspiryny i zbadać dokładnie budowę 
serca ssaka, oraz  chcesz spotkać wielkopol-
skich naukowców na wykładach i warszta-
tach na poznańskich uczelniach i w naszej 
szkole – ta klasa jest stworzona dla Ciebie!

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia

Języki obce:
język angielski, język niemiecki

Zajęcia w tej klasie prowadzone są częścio-
wo w języku angielskim, w oparciu o polską 
podstawę programową oraz programy autor-
skie. Uczniowie mają również możliwość 
nauki języka angielskiego w zwiększonej 
liczbie godzin. Klasa pre-IB przygotowuje ich 
do kontynuowania nauki w programie              
Międzynarodowej Matury. Jeśli marzysz o 
studiach na najbardziej renomowanych 
uczelniach na świecie  i chcesz poznać 
ciekawych, ambitnych ludzi, to właśnie jest 
klasa dla Ciebie.

klasa E - pre-IB
Klasa pre-IB jest propozycją dla uczniów 
ambitnych i otwartych, którym nie jest obce 
twórcze myślenie, a rozwój indywidualnych 
zdolności jest rzeczą najważniejszą.  

INSPIRUJEMY, WSPIERAMY, UCZYMY 

NAJLEPSZY PROGRAM
EDUKACYJNY NA ŚWIECIE

Języki obce do wyboru: 
język niemiecki, język 
francuski, język hiszpański

Międzynarodowa  Matura (The International 
Baccalaureate Diploma) to dwuletni program 
edukacyjno-wychowawczy, uznawany za 
najlepszy program szkolnictwa średniego na 
świecie. Program ten nie tylko angażuje 
młodych ludzi w proces aktywnego uczenia 
się i zdobywania doświadczeń, ale również 
pozwala im pozytywnie wpłynąć na życie 

 Uczymy i wychowujemy dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń. II Liceum 
Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu to 
szkoła o pięknych tradycjach, szlachetnych nauczycielskich i uczniowskich postawach 
oraz osiągnięciach, z których jesteśmy i zawsze będziemy dumni.
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16:00 - 16:15      powitanie 
p. Dyrektor Małgorzata Dembska

16:15 - 16:45      BIOLOGIA
METABOLICZNE TRZY W JEDNYM
prof. Małgorzata Rzepka, prof. Małgorzata
Łuszczek-Pawełczak, prof. Anna Labrzycka

16:45 - 17:15      J.HISZPAŃSKI
HISZPAŃSKA SORPRESA
prof. Anna Bolanos - Adamiak

09.04
PIĄTEK

10.04
SOBOTA

10:00 - 10:30      SU     prof. Olga Wyspiańska

10:30 - 11:00       IB      dyr. Edyta Sobczak

11:00 - 11:30      J.ANGIELSKI
ARE YOU BRAVE ENOUGH TO GO ZERO WASTE?
prof. Aleksandra Hadryś-Williams

11:30 - 12:00      CHEMIA
FASCYNUJĄCA CHEMIA BARWNYCH ZWIĄZKÓW MANGANU
prof. Katarzyna Salamon-Krokosz

15:30 - 16:00    ABC rekrutacji
Paulina Józefiak, Joanna Sadowska

16:00 - 16:15    wirtualny spacer po szkole

16:15 - 16:45      J.POLSKI
NIE TAKA CZAROWNICA STRASZNA, CZYLI PORTRET 
CZAROWNICY W WYBRANYCH TEKSTACH KULTURY
prof. Karina Czarska-Jachimowicz 

16:45 - 17:15      EKONOMIA
EKONOMIA PANDEMII
prof. Maciej Koszel

23.04
PIĄTEK

24.04
SOBOTA

10:00 - 10:30      HISTORIA
STALINIZM W POLSCE
prof. Robert Śniegocki

10:30 - 11:00      J.NIEMIECKI
DEUTSCHLAND-QUIZ MIT KAHOOT
prof. Julia Klemenska, prof. Andrea Goldmann

11:00 - 11:30       J.FRANCUSKI
LOUIS VUITTON CHEZ LEROY MERLIN, 
CZYLI JAK POPRAWNIE CZYTAĆ PO FRANCUSKU
prof. Hubert Kawa

11:30 - 12:00       PRAWO
lekcja z prawnikiem


