


KLASA 1A
MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA

próg punktowy 2020: 153,75 



O profilu 

Program profilu matematyczno-ekonomicznego
skierowany jest przede wszystkim do absolwentów szkół
podstawowych, którzy są zainteresowani podjęciem
studiów na kierunkach: ekonomia i zarządzanie,
bankowość, rachunkowość, finanse, marketing, prawo,
administracja. 

DLA KOGO? 

rozwijanie przedsiębiorczości, współpraca
ze Starterem,
budowanie umiejętności pracy zespołowej
oraz kompetencji komunikacyjnych,
Lean Education

KIERUNKI ROZWOJU 

ekonomia w praktyce,
język angielski (Social Issues)

INNOWACJE EDUKACYJNE 

matematyka,
geografia,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski

ROZSZERZENIA 



KLASA 1B
DYPLOMATYCZNO-PRAWNICZA

Z MEDIAMI
próg punktowy 2020: 143,75



O profilu 

Program profilu dyplomatyczno-prawniczego z mediami
skierowany jest przede wszystkim do absolwentów szkół
podstawowych, którzy są zainteresowani podjęciem
studiów na kierunkach: prawo, administracja, filologia,
kulturoznawstwo, etnografia, filmoznawstwo, politologia,
socjologia, pedagogika, dyplomacja, dziennikarstwo. 

DLA KOGO? 

kształtowanie kompetencji w zakresie
kultury żywego słowa,
nowoczesne media,
poszerzanie wiedzy o filmie i teatrze,
współpraca z UG

KIERUNKI ROZWOJU 

zajęcia z edukacji prawnej
(1 godzina),
język angielski (Social Issues),
Klub Kulturalny (wyjścia, wyjazdy edukacyjne
oraz warsztaty)

INNOWACJE EDUKACYJNE 

język polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie

ROZSZERZENIA 



KLASA 1C AKADEMICKA
MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA

próg punktowy 2020: 149,4



O profilu 

Program profilu matematyczno-fizyczno-informatycznego
skierowany jest przede wszystkim do absolwentów szkół
podstawowych, którzy są zainteresowani podjęciem
studiów na uczelniach technicznych. 

DLA KOGO? 

kształcenie logicznego i analitycznego
myślenia,
programowanie,
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
technicznych

KIERUNKI ROZWOJU 

innowacja i program autorski z fizyki,
innowacja z informatyki,
innowacja z matematyki

INNOWACJE EDUKACYJNE 

matematyka,
fizyka,
informatyka

ROZSZERZENIA 



KLASA 1D 
MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-JĘZYKOWA

próg punktowy 2020: 147,01



O profilu 

Program profilu matematyczno-fizyczno-informatycznego
skierowany jest przede wszystkim do absolwentów szkół
podstawowych, którzy są zainteresowani podjęciem
studiów na uczelniach technicznych. 

DLA KOGO? 

kształtowanie logicznego i  analitycznego
myślenia,
kształcenie interdyscyplinarne w zakresie
matematyki oraz fizyki

KIERUNKI ROZWOJU 

innowacja i program autorski z fizyki oparty
na ćwiczeniach laboratoryjnych i
warsztatach doświadczalnych

INNOWACJE EDUKACYJNE 

matematyka,
fizyka,
język angielski

ROZSZERZENIA 



KLASA 1E 
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNO-JĘZYKOWA

próg punktowy 2020: 160,35



O profilu 

Program profilu matematyczno-informatyczno-
językowego skierowany jest przede wszystkim do
absolwentów szkół podstawowych, którzy są
zainteresowani podjęciem studiów na uczelniach
technicznych, architekturze, ASP, w szkołach filmowych.

DLA KOGO? 

grafika,
druk 3D,
animacje poklatkowe,
tworzenie witryn internetowych oraz gier,
programowanie

KIERUNKI ROZWOJU 

program autorski z informatyki

INNOWACJE EDUKACYJNE 

matematyka,
informatyka,
język angielski

ROZSZERZENIA 



KLASA 1F
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNA
próg punktowy 2020: 155,25



O profilu 

Program profilu biologiczno-chemicznego skierowany jest
przede wszystkim do absolwentów szkół podstawowych,
którzy są zainteresowani podjęciem studiów na uczelniach
medycznych, przyrodniczych oraz na kierunku psychologia,

DLA KOGO? 

promowanie postawy prozdrowotnej i
proekologicznej,
praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu
biologii i chemii

KIERUNKI ROZWOJU 

program autorski z biologii,
ekologiczne zajęcia terenowe,
zajęcia laboratoryjne na UG,
współpraca z SWPS

INNOWACJE EDUKACYJNE 

biologia,
chemia,
matematyka

ROZSZERZENIA 



KLASA 1G
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

MEDYCZNO-WETERYNARYJNA
nowy profil w ofercie edukacyjnej



O profilu 

Program profilu medyczno-weterynaryjnego skierowany jest
przede wszystkim do absolwentów szkół podstawowych,
którzy są zainteresowani podjęciem studiów na uczelniach
medycznych, przyrodniczych oraz inżynieryjnych (np.
medycyna, farmacja, biologia molekularna, biotechnologia,
chemia uniwersytecka i farmaceutyczna).

DLA KOGO? 

analityka medyczna i biotechnologia,
praktyczne zastosowanie wiedzy z
dziedziny biologii i chemii

KIERUNKI ROZWOJU 

zajęcia laboratoryjne na UG,
współpraca z SWPS,
współpraca z Gdańskim Uniwersytetem
Medycznym

INNOWACJE EDUKACYJNE 

biologia,
chemia

ROZSZERZENIA 



Nauka języków obcych  

uczniowie mogą zdecydować się na naukę
języka niemieckiego (kontynuacja),
hiszpańskiego lub rosyjskiego
(początkujący) 

DRUGI JĘZYK 
zajęcia odbywają się w czterech grupach
zaawansowania 

JĘZYK ANGIELSKI 



P O Z N A J
D Z I E W I Ą T K Ę !



W naszym liceum jesteśmy o tym przekonani, dlatego
poza codziennymi zajęciami edukacyjnymi staramy się

podejmować jak największą ilość aktywności. Dbamy o to,
aby nasza szkoła stanowiła forum wymiany poglądów,
ciekawych myśli, była miejscem pełnym niebanalnych

inicjatyw uczniowskich. Aktywnie uczestniczymy w życiu
gdańskiej społeczności, bierzemy udział w

międzynarodowych projektach. Wierzymy, że nie ma
dobrej edukacji bez podróży, które nie tylko pozwalają

nam poznawać nowe miejsca, ale także sprzyjają
integracji szkolnej społeczności. Jesteśmy dumni z

naszych sukcesów sportowych, działalności Samorządu
Uczniowskiego oraz świadomi tego, że nasza szkoła

wciąż zmienia się na lepsze.

WARTO BYĆ Z NAMI W DZIEWIĄTCE!!!

NIE SAMĄ NAUKĄ SZKOŁA
STOI! 



IX LO

wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne 

doradztwo zawodowe 

dogodne położenie
(PKM, ZTM,SKM) 

biblioteka, stołówka, 
chill room, bluzy 

wysokie standardy
kształcenia 

udział w projektach
międzynarodowych

bogata oferta zajęć
dodatkowych 

współpraca z instytucjami
naukowo-kulturalnymi 

NASZE ATUTY 



SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
Praca w samorządzie szkolnym to przywilej i ogromny zaszczyt, ale także obowiązek. Samorząd w IX LO ma realny
wpływ na to, co dzieje się w całej szkole, dbamy o dobrą atmosferę wśród uczniów i nauczycieli. Stanowimy ,,bijące

serce" dziewiątki.
Nasze podstawowe zadanie polega na reprezentowaniu ogółu uczniów - staramy się dbać o to, aby ich potrzeby

były jak najlepiej zaspokajane. Realizacja ciekawych pomysłów, praca zespołowa to nie świetna, dająca wiele
satysfakcji zabawa, ale także okazja do nabywania różnorodnych doświadczeń.



NASZE TRADYCJE  
IX Liceum Ogólnokształcące istnieje od 1951 roku. To siedemdziesiąt lat związanych z pojawianiem się kolejnych
tradycji Jesteśmy szkołą nowoczesną, podążamy za nowymi trendami w edukacji. Mamy jednak świadomość tego,

że historię szkoły, jej klimat w dużej mierze tworzą właśnie tradycje. Corocznie kolędujemy, spotykamy się na
klasowych wigiliach, hucznie witamy pierwszaków, a żegnamy maturzystów. Wielkim wydarzeniem są dla nas
obchody święta patrona - Krzysztofa Kolbergera. Obchodzimy Mikołajki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet. Każdy

kolejny rocznik uczniów sprawia, że w naszej szkole pojawiają się nowe tradycje.



WYJAZDY EDUKACYJNE  
Podróże kształcą - to wiadomo nie od dziś. W naszym liceum  wyjazdy stanowią integralny element edukacji

uczniów. Wierzymy, że możliwość poczucia klimatu danego miejsca, zasmakowania lokalnej kuchni, wypróbowania
swoich umiejętności językowych przynosi nie tylko satysfakcję, ale także stymuluje do ciągłego rozwoju.
Poza aspektem edukacyjnym, wyjazdy mają na celu przede wszystkim integrowanie członków szkolnej
społeczności, budowanie pozytywnych relacji uczniowskich oraz umiejętności działania zespołowego.



PROJEKTY I WYMIANY ZAGRANICZNE  
Udział w projektach i wymianach międzynarodowych pozwala nam budować  sieć kontaktów ze szkołami w

różnych państwach UE. Uczniowie i nauczyciele, uczestnicząc w tego typu aktywnościach, mają nie tylko szansę
poznania sposobu funkcjonowania zagranicznych szkół. Nawiązują cenne znajomości, twórczo rozwiązują

problemy, mają możliwość praktycznego doskonalenia swoich językowych kompetencji.



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Wierzymy, że każdorazowe podjęcie aktywności fizycznej przyczynia się do kształtowania zachowań zdrowotnych

oraz pozwala wyrabiać świadomość własnej fizyczności. Doceniamy każdy wysiłek podejmowany przez naszych
uczniów, niezależnie od poziomu ich sprawności. Planując pracę, zawsze uwzględniamy oczekiwania i potrzeby
naszych uczniów. Zróżnicowana oferta zajęć pozwala nam stymulować rozwój motoryczny na miarę potrzeb i

możliwości każdego ucznia.



IX LO

 dwie sale sportowe

sala fitness 

nowoczesna siłownia

sala spinningowa

boisko wielofunkcyjne

boisko piłkarskie Junior

zajęcia w lesie oraz
na GOKF

BAZA SPORTOWA 



IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
ul. Wilka-Krzyżanowskiego 6-8

80-271 Gdańsk
tel. 58 341 86 13 

sekretariat@zso1.edu.gdansk.pl


