
Oddziały klasy pierwszej w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama 

Mickiewicza w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021 
 

Oddział 
Zajęcia edukacyjne nauczane 

w zakresie rozszerzonym 

Oceny z zajęć edukacyjnych 

punktowane w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

A dwujęzyczny z językiem 

angielskim pod patronatem 

Instytutu Judaistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

 

historia, geografia, wiedza  

o społeczeństwie 

 

język polski, matematyka, język 

obcy*, historia 

 

B dwujęzyczny z językiem 

angielskim pod patronatem 

Akademii Górniczo-Hutniczej 

 

 

matematyka, biologia, chemia 

 

 

język polski, matematyka, język 

obcy*, biologia 

 

C dwujęzyczny z językiem 

angielskim pod patronatem  

Muzeum Narodowego w Krakowie 

 

historia, język polski, historia 

sztuki 

 

język polski, matematyka, język 

obcy*, historia 

 

D matematyczno-fizyczno-

informatyczny pod patronatem 

Akademii Górniczo-Hutniczej 

 

 

matematyka, fizyka, 

informatyka 

 

 

język polski, matematyka, fizyka, 

geografia 

 

E  

teatralny  

 

 

język polski, historia, wiedza  

o społeczeństwie 

 

 

język polski, matematyka, historia, 

geografia 

F biologiczno-chemiczno-

matematyczny pod patronatem 

Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

 

 

matematyka, biologia, chemia 

 

 

język polski, matematyka, biologia, 

chemia 

 

G ekonomiczny  

 

 

matematyka, geografia, wiedza 

o społeczeństwie 

 

 

język polski, matematyka, geografia, 

historia 

H dwujęzyczny z językiem 

hiszpańskim pod patronatem 

Biura Radcy ds. Edukacji 

Ambasady Królestwa Hiszpanii  

w Polsce 

 

historia, geografia 

 

 

język polski, matematyka, język 

obcy*, historia 

 

I ekonomiczny dwujęzyczny  

z językiem angielskim 

 

matematyka, geografia, wiedza 

o społeczeństwie, 

 

 

język polski, matematyka, geografia, 

język obcy* 

* w przypadku języka obcego nowożytnego uwzględniana jest ocena wyższa ze świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej przez kandydata 

 

 



Języki obce nauczane w poszczególnych oddziałach od klasy pierwszej  

w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza  Krakowie  

od roku szkolnego 2020/21   
Oddział 

Język obcy (pierwszy) Język obcy (drugi) 

A dwujęzyczny z językiem angielskim  

pod patronatem Instytutu Judaistyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego** 

(W oddziale A możliwość nauki języka 

hebrajskiego oraz udział w zajęciach z 

kultury i historii Żydów, ze szczególnym 

uwzględnieniem Żydów krakowskich) 

 

 

język angielski 

(poziom dwujęzyczny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wyboru*: j. francuski,  

j. francuski DELF, j. hiszpański,  

j. hiszpański DELE j. niemiecki,  

j. niemiecki DSD II,  j. rosyjski,  

j. włoski 

B dwujęzyczny z językiem angielskim  

pod patronatem Akademii Górniczo-

Hutniczej** 

C dwujęzyczny z językiem angielskim 

pod patronatem  

Muzeum Narodowego w Krakowie **  

D matematyczno-fizyczno-informatyczny  

pod patronatem Akademii Górniczo-

Hutniczej 

 

 

Do wyboru*: j. angielski,  

j. francuski, j. francuski 

DELF, j. hiszpański,  

j. hiszpański DELE,  

j. niemiecki, j. niemiecki 

DSD II,  j. rosyjski,  

j. włoski 

 

 

 

 

Do wyboru*: j. angielski,  

j. francuski, j. francuski DELF,  

j. hiszpański, j. hiszpański DELE, 

j. niemiecki, j. niemiecki DSD II,  

j. rosyjski, j. włoski 

 

E teatralny  

 

F biologiczno-chemiczno-matematyczny 

pod patronatem Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

G ekonomiczny  

 

H dwujęzyczny z językiem hiszpańskim 

pod patronatem Biura Radcy ds. 

Edukacji Ambasady Królestwa 

Hiszpanii** 

język hiszpański 

(poziom dwujęzyczny) 

 

Do wyboru*: j. angielski,  

j. francuski, j. niemiecki,   

j. rosyjski, j. włoski 

I ekonomiczny dwujęzyczny  

z językiem angielskim** język angielski 

(poziom dwujęzyczny) 

 

Do wyboru*: j. francuski,  

. francuski DELF, j. hiszpański,  

j. hiszpański DELE j. niemiecki,  

j. niemiecki DSD II,  j. rosyjski,  

j. włoski 

* grupa międzyoddziałowa powstanie jeśli określony język wybierze co najmniej 11 kandydatów,  

w przeciwnym wypadku uczeń wybiera inny język obcy spośród nauczanych w liceum  

** w oddziałach dwujęzycznych pierwszy język obcy nauczany jest w wymiarze:  

 w klasie 1, 2 i 3 - 6 godzin tygodniowo 

 w klasie 4 – 5 godzin tygodniowo 


