
przedmioty rozszerzone
• matematyka
• geografia
• do wyboru: język polski / wiedza o społeczeństwie

języki obce:  angielski  oraz   
• język niemiecki / język hiszpański (do wyboru)

XIX Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Warszawy w Warszawie

KLASA DEBATANCKA

pod honorowym patronatem:



Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4

matematyka 4 6 6 6

geografia 2 3 3 3

język polski
lub
wiedza o 
społeczeństwie

6

3

6

3

6

2

7

3

oraz PODSTAWY DEBAT OKSFORDZKICH
( 1 godzina w klasie 1)

Tego jeszcze nie było !

!



Przedmioty punktowane:

Matematyka,
bo logika to podstawa każdej wypowiedzi

Język polski, 
aby docenić sztukę retoryki

Geografia,
bo najlepiej łączy

nauki społeczne z przyrodniczymi

Wiedza o społeczeństwie,
bo trzeba rozumieć współczesny świat

W roku szkolnym 2021/22 progi punktowe w podobnym profilu:
mat-geo-wos – min. 160,9; średnio – 165,01;



Zaczęłam debatować, bo zobaczyłam jak 
bardzo to może mnie rozwinąć i poszerzyć 
moje horyzonty. Z każdą debatą pochylając się 
nad innym tematem dowiadujesz się czegoś 
nowego, uczysz się myśleć krytycznie i patrzeć 
na tzw. dwie strony medalu, co jak się okazuje, 
często przydaje się w codziennym życiu.

Debatuję, ponieważ jest to 
ciekawe i rozwijające zajęcie

To na prawdę daje ogromne 
możliwości i rozwój osobisty!



Wyjazd integracyjny do  Olsztyna

dlaczego warto?



Zwiedzamy Warszawę, bo to nasza „mała ojczyzna”



Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych

Szekspir Forever!

TOSCA

HAMLET
PILOCI





Każdy znajdzie temat dla siebie



Uczymy się w różnych miejscach i w różny sposób



Niepowtarzalny klimat.

Dużo imprez szkolnych integrujących uczniów,
które są ciekawą formą nauki.

Szkoła, do której się wraca.

Szkoła z tradycjami.

Wiem, że nie ma problemu, 
którego nie dałoby się rozwiązać.

Uczniowie mówią:

☺



…

kierunki humanistyczne

kierunki społeczne

studia miejskie

kierunki ekonomiczne

Będąc absolwentem tej klasy możesz wybrać wiele uczelni i kierunków, 
bo …..

na każdym przyda Ci się interdyscyplinarna wiedza i debatanckie umiejętności.

zarządzanie i finanse

prawo i administracja

gospodarka przestrzenna

Studia międzywydziałowe
MISH, MISMaP



Serdecznie zapraszamy!


