
Uczeń liceum ogólnokształcącego wybiera od 2 do 4 

przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę 

przedmiotów ujętych w podstawie programowej w 

zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z 

tych przedmiotów musi być: 

historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia. 

Uczeń który nie realizuje w zakresie rozszerzonym 

historii, obowiązany jest  realizować dodatkowo 

przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. 

Uczeń który nie realizuje w zakresie rozszerzonym 

jednego z następujących przedmiotów: 

biologia, geografia, fizyka, chemia, 

obowiązany jest realizować dodatkowo przedmiot 

uzupełniający przyroda. 

  



ZASADY WYBORU PRZEZ UCZNIA PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 

 

1. Wyboru (deklaracja pisemna) co najmniej dwóch przedmiotów do realizacji w zakresie 

rozszerzonym jako obowiązkowe na ogólnie znanych zasadach uczeń dokonuje do końca maja  w 

klasie I z listy oferowanej  w Liceum /przedmioty maturalne/. 

2. Z tej listy uczeń może również wybrać do 4 przedmiotów, które będzie realizował w zakresie 

rozszerzonym jako dodatkowe, nieobowiązkowe.   

3. Przygotowując plan lekcji Liceum bierze pod uwagę zajęcia obowiązkowe. Zajęcia 

nieobowiązkowe w tygodniowym planie będą brane pod uwagę w miarę możliwości. 

4. Uczeń może dokonać zmiany statusu danego przedmiotu z dodatkowego na obowiązkowy i 

odwrotnie:   A.  tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną kończącą semestr I lub II. 

Zamiana w klasie III jest niemożliwa;  B. Pozostawiając nadal co najmniej dwa przedmioty, które 

będzie realizował w zakresie rozszerzonym jako obowiązkowe, zgodnie z rozporządzeniem 

MEN. 

5. Do arkusza ocen dokonuje się wpisu zgodnego z aktualną deklaracją ucznia. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w  p. 4 wymagania co do obecności na zajęciach oraz 

wiadomości i umiejętności z przedmiotu dodatkowego zamienianego na obowiązkowy nie mogą 

odbiegać od wymagań w zakresie obowiązkowym.  W innym dopuszczalnym przypadku zamiana 

jest niemożliwa. 

7. Wpis w arkuszu ocen i na świadectwie promocyjnym z kl. II i ukończenia Liceum uwzględnia ten 

sam zestaw przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.  

 

 

DEKLARACJA WYBORU PRZEZ UCZNIA PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE ROZSZERZONYM  

 

I. Przedmioty obowiązkowe, co najmniej dwa, oceniane, obecność obowiązkowa 

 

                   .…………………………………………………………………………………….  

 

                   .…………………………………………………………………………………….  

 

                   …………………………………………………………………………………….  

 

                   .…………………………………………………………………………………….  

 

II. Przedmioty dodatkowe, oceniane, obecność sprawdzana  

 

                   …………………………………………………………………………………….  

 

                   .…………………………………………………………………………………….  

 

                   …………………………………………………………………………………….  

 

                   .…………………………………………………………………………………….  

 

III. Przedmioty „bez zobowiązań”, bez sprawdzania obecności i oceniania, bez możliwości 

zamieniania na obowiązkowy 

 

                    …………………………………………………………………………………….  

 

                   .…………………………………………………………………………………….  

 

 

   …………………………..                                                                         ………………………… 
           Podpis rodziców                                                            data                                                                           Podpis ucznia 


