
I LO 

Z ODDZIAŁAMI

DWUJĘZYCZNYMI

IM. M. KONOPNICKIEJ

W SUWAŁKACH
1835-2022 1 miejsce w Suwałkach

6 miejsce w województwie

221 miejsce w Polsce

2019 Autoryzacja IBO 

Program Matury Międzynarodowej 



OFERTA PODSTAWOWA

1a
MIĘDZYNARODOWA

Język angielski – 8 godz. tygodniowo

Klasa  z maturą międzynarodową

Możesz wybrać dowolne 

rozszerzenie:

•j. polski, historia, biologia, chemia, 
matematyka, fizyka, informatyka, 
psychologia

1b

Matematyczno-

informatyczna

Matematyka

Fizyka 

Informatyka

1c

Biologiczno-

chemiczna

Biologia

Chemia 

J .angielski

1d

Lingwistyczno-

humanistyczna

J. polski, 

Historia lub geografia

J. angielski, 

Program DSD – j. 

niemiecki na 

poziomie 

rozszerzonym (6 godz. 

w tygodniu)

CYBER MIL

KRYPTOLOGICZNA

matematyka

Informatyka

fizyka

j. angielski



OFERTA EKSPERYMENTALNA 

2021/22

1a – międzynarodowa

• Język angielski – 8 

godz. tygodniowo

• Klasa  z maturą 

międzynarodową

• Możesz wybrać 

dowolne rozszerzenie:

• j. polski, historia, 

biologia, chemia, 

matematyka, fizyka, 

informatyka, 

psychologia

1e – CyberMil
(kryptologiczna)

• Klasa o profilu ścisłym

• Przygotowuje do pracy 

programisty (210 godzin 

zajęć praktycznych)

• Przedmioty rozszerzone:

• matematyka, 

informatyka, fizyka, j. 

angielski

• Szkolenie wojskowe



1E - CYBER MIL
KLASA O PROFILU    KRYPTOLOGICZNYM   

(pod patronatem Ministra Obrony Narodowej i 

Wojskowej Akademii Technicznej)

 Przedmioty rozszerzone: matematyka, 

informatyka, fizyka, j. angielski

 Dodatkowe przedmioty specjalistyczne 

np.: praktyczne aspekty kryptologii, ataki 

sieciowe

i złośliwe oprogramowania, 

zabezpieczenia sieciowe

 Nowoczesna pracownia komputerowa, 

dostęp do platformy szkoleniowej

 Jedna z 16 takich klas w kraju

 15 osób w grupie

 Rekrutacja elektroniczna – warunek przyjęcia, 

min. 150 punktów



ZALETY KLASY 

CYBERMIL

KRYPTOLOGICZNEJ

Uczeń skupia się na przedmiotach ścisłych

Duża liczba godzin zajęć praktycznych z 
kryptologii i cyberbezpieczeństwa

Możliwość kontynuowania nauki na 
uczelniach wojskowych

Eksperymentalny program nauczania

Opieka dydaktyczna Wojskowej Akademii 
Technicznej



PROGRAM MATURY 

MIĘDZYNARODOWEJ

3 przedmioty na 
poziomie 

podstawowym 

4 przedmioty na 
poziomie rozszerzonym

Lub

3 przedmioty na 
poziomie rozszerzonym 

2 przedmioty na 
poziomie 

podstawowym

Teoria wiedzy 

(kurs integrujący 
wszystkie przedmioty)

CAS 

(zdobywanie wiedzy i 

umiejętności poza 

klasą)

Extended Essay

(praca badawcza z 
jednego wybranego 

przedmiotu)



ZALETY MATURY 

MIĘDZYNARODOWEJ

Uczeń skupia się na przedmiotach egzaminacyjnych

Duża liczba godzin zajęć praktycznych i laboratoryjnych

Możliwość kształcenia z wykorzystaniem języka angielskiego

Doskonały przelicznik wyników matury międzynarodowej na 
polskich uczelniach (na przykład ocena 7-> 100%, 6->95%, 
5->80%: Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Możliwość studiowania na prestiżowych uczelniach na 
całym świecie





SUKCESY SZKOŁY:

Proponujemy innowacyjne programy 

nauczania

100% zdawalność na egzaminie maturalnym

Największa liczba laureatów i finalistów 

olimpiad ogólnopolskich i 

międzynarodowych w Suwałkach

Realizacja projektów międzynarodowych 

Erasmus+ oraz międzynarodowych wymian 

młodzieży



TYLKO U NAS

Klasy 
dwujęzyczn

e z 
przedmiota

mi 
kierunkowy

mi 
prowadzon

ymi w 
dwóch 

językach:  
polskim i  

angielskim

Możliwość 
kontynuowa
nia nauki w 

klasie z 
maturą 
między-

narodową

Nowocześni
e 

wyposażon
e 

pracownie 

Szeroka oferta 
języków obcych 

do wyboru: j. 
hiszpański, j. 
niemiecki, j. 

francuski

Języki obce 
prowadzone 
przez native 
speakerów

Centrum 
multimedialne 
w bibliotece 

szkolnej

Dostęp do WiFi
na terenie 

całej szkoły

Tylko u nas

Klasy 
dwujęzyczne z 
przedmiotami 
kierunkowymi 
prowadzonymi 

w dwóch 
językach: 
polskim i  

angielskim

Możliwość 
kontynuowania 
nauki w klasie z 
maturą między-

narodową

Nowocześnie 
wyposażone 
pracownie 

Szeroka oferta 
języków obcych do 

wyboru: j. hiszpański, 
j. niemiecki, j. 

francuski

Języki obce 
prowadzone 
przez native 
speakerów

Centrum 
multimedialne 

w bibliotece 
szkolnej

Dostęp do 
WiFi na 

terenie całej 
szkoły



ZAPRASZAMY

Dyrektor Szkoły, 

Nauczyciele oraz Nasi 

Uczniowie zapraszają do 

kontynuowania nauki 

w

I Liceum 

Ogólnokształcącym 

z Oddziałami 

Dwujęzycznymi 

im. Marii Konopnickiej 

w Suwałkach



Klasa biologiczno – chemiczna

w kolorach związków manganu

Udział uczniów w szkoleniu 

dotyczącym mediacji.



Wymiany ze szkołami 

w Anglii i Niemczech



Coroczny konkurs

piosenki obcojęzycznej

Koncert Bożonarodzeniowy



Klasy biologiczno – chemiczne 

w laboratorium



Doświadczenia w laboratorium 

podczas lekcji fizyki



Europejski Dzień Języków.



Ważne terminy

Składanie dokumentów do klasy międzynarodowej

16 – 31 maja 2022 r.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – test online

3 czerwca 2022 r. godz. 16:00-17:00

Składanie dokumentów do pozostałych klas

16 maja – 20 czerwca 2022 r. 



ZAWSZE 

PIERWSZE!!!

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w 
Suwałkach

Adres: Plac A. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki

Tel. (87) 5665626, 5662851

Email: sekretariat@1lo.suwalki.eu

www.1lo.suwalki.pl

mailto:sekretariat@1lo.suwalki.eu
http://www.1lo.suwalki.pl/

