
KLASA MATEMATYCZNO -
GEOGRAFICZNA

przedmioty rozszerzone
• matematyka
• geografia
• język angielski 

drugi język obcy (do wyboru)
• język niemiecki / język rosyjski

XIX Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Warszawy w Warszawie

MAT-GEO



Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4

matematyka 5 6 5 7

geografia 2 3 4 4

język angielski 4 5 5 5

Liczba godzin przedmiotów rozszerzonych w tygodniu



Przedmioty punktowane:

język polski 

matematyka

geografia

wiedza o społeczeństwie

W roku szkolnym 2021/22 próg punktowy wynosił 161, 25 pkt



dla kogo?
dla osób o szerokich zainteresowaniach

dla osób lubiących się uczyć w różnorodny sposób
(projekty, zajęcia terenowe, debaty, wykłady)

dla osób lubiących łączenie teorii z praktyką

dla osób mających interdyscyplinarne podejście do zjawisk, procesów 

dla tych, którzy lubią pracować w grupach

kreatywność

pasja
nauka

wolontariat
sport

dla ciekawych świata, ludzi ….



Wyjazd integracyjny do  Olsztyna
dlaczego 
warto?



Zwiedzamy Warszawę, bo to nasza „mała ojczyzna”



Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych

Szekspir Forever!

TOSCA

HAMLET
PILOCI



Lekcje online prowadzone z:
IGF PAN w Warszawie,

Polskiej Stacji Polarnej im.Siedleckiego na Spitsbergenie,
Polskiej Stacji Polarnej im. Arctowskiego na Antarktydzie

Arctic competitions – międzynarodowy konkurs badawczy

Monitoring przyrodniczy

Konkurs
Misja Polarna



Debaty, konkursy, gry miejskie…



Geografii można się uczyć 
w dowolnym miejscu



Jak najlepiej poznać rzekę?
na spływie kajakowym

MAT-GEO



Każdy znajdzie coś dla siebie....

W szkole jest bardzo przyjazna atmosfera….

Staramy się jak najlepiej wykorzystać wspólnie 
spędzony  czas…

Praca na lekcjach jest efektywna, potrafimy się 
zmobilizować w ważniejszych momentach…

Organizujemy wycieczki,  kiedy tylko jest taka 
możliwość, a nasz profil takich możliwości 
dostarcza ☺

Wiele możliwości, wiele wydarzeń,
wiele wspomnień:)



Co dalej po maturze?

• studia geograficzne
• studia miejskie
• studia ekonomiczne
• studia europejskie
• studia matematyczno - przyrodnicze
• gospodarka przestrzenna
• turystyka
• zarządzanie
• finanse
• geoinformatyka
•geologia
• studia międzywydziałowe (MISMAP, MISH)
• i wiele, wiele innych ...

…



Serdecznie zapraszamy!

MAT-GEO

to jest to!


