
 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi  
90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 41  

tel/fax: 042-636-27-22  
www.1liceum.info  

e-mail: kontakt@lo1.elodz.edu.pl  

Lp.  
Przedmioty   

z rozszerzonym 

programem nauczania  
Symbol oddziału  Języki obce  Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji  

1.  

 
geografia  

matematyka  
j. angielski  

 

I A  

j. angielski  
j. niemiecki/j. 

francuski  
  

j. polski  
matematyka  

język obcy nowożytny  
geografia  

2  

matematyka  
fizyka  

informatyka  
  

  
I B 

Gr I 
 
  
  

j. angielski  
j. niemiecki/j. 

francuski  
  
  

j. polski  
matematyka  

język obcy nowożytny  
fizyka  

 

chemia  
fizyka  

matematyka  
  

I B 
Gr II 

  

j. angielski  
j. niemiecki/j. 

francuski  
  
 

j. polski  
matematyka  

język obcy nowożytny  
chemia lub fizyka  

3  

 
biologia  

chemia  
matematyka  

  

I D  

j. angielski  
j. niemiecki/j. 

francuski  
  

j. polski  
matematyka  

język obcy nowożytny  
chemia  

4  

 

biologia  

chemia  
matematyka  

  

I E  

j. angielski  
j. niemiecki/j. 

francuski  
  

j. polski  
matematyka  

język obcy nowożytny  
chemia  

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza 

90-031 Łódź, ul. Nowa 11/13 

42 674 19 99 

lo2-lodz.edupage.org 

lo2@szkoly.lodz.pl 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

język angielski 
WOS 

geografia 

 

I A 

gr 1 

język angielski 

język niemiecki 

język polski 
matematyka 

język angielski 

geografia 

 

język angielski 

WOS 

geografia 
 

I A 

gr 2 

język angielski 

język francuski 

język polski 

matematyka 

język angielski 
geografia 

2. 
język angielski 

biologia 

chemia 

I C 

gr 1 

język angielski 

język niemiecki 

język polski 

matematyka 

język angielski 
biologia 

 

język angielski 

biologia 

chemia 

I C 

gr 2 

język angielski 

język francuski 

język polski 

matematyka 

język angielski 

biologia 

3. 

język angielski 

język polski 

historia sztuki 

I D 
gr 1 

język angielski 
język niemiecki 

język polski 

matematyka 
język angielski 

historia 

 

język angielski 

język polski 
historia sztuki 

I D 

gr 2 

język angielski 

język francuski 

język polski 
matematyka 

język angielski 

historia 

http://www.1liceum.info/
mailto:lo2@szkoly.lodz.pl


 

III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łodzi 

90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 46 

Tel.42 6332283, fax 42 6329012 

www.trzecieliceum.pl 

mail: kontakt@lo3.elodz.edu.pl 

 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 

historia 

geografia 

Ia 

j. angielski 

j. niemiecki lub 

rosyjski lub 
hiszpański 

język polski 

matematyka 

historia 
geografia 

2 
biologia 
chemia 

matematyka 

Ib 

j. angielski 

j. niemiecki lub 

rosyjski lub 
hiszpański 

język polski 

matematyka 
chemia 

biologia 

 

3 

biologia 

geografia 

matematyka 

Ic 

j. angielski 

j. niemiecki lub 

rosyjski lub 

hiszpański 

język polski 
matematyka 

biologia 

geografia 
 

4 
język angielski 

fizyka 

matematyka 

Id 

j. angielski 

j. niemiecki lub 

rosyjski lub 
hiszpański 

język polski 

matematyka 
język angielski 

fizyka 

 

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej w Łodzi 

91-416 Łódź, ul. Pomorska 16 

42 633-62-93 

www.4liceum.pl 

sekretariat@lo4.elodz.edu.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. matematyka, fizyka 1A 
j. angielski  

  j. hiszpański lub 

francuski lub niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

2. 
matematyka, fizyka, 

angielski 
1A  preIB 

j. angielski  

  j. hiszpański lub 

francuski lub niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

3 j. polski, historia 1B  preIB 
j. angielski  

  j. hiszpański lub 

francuski lub niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, j. angielski 

4 j. polski, geografia 1C  preIB 
j. angielski  

  j. hiszpański lub 

francuski lub niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

5. biologia, chemia 1D 
j. angielski  

  j. hiszpański lub 

francuski lub niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

6. biologia, chemia 1D preIB 
j. angielski  

  j. hiszpański lub 

francuski lub niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski,  biologia lub 

chemia,  

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Łodzi 

93-163 Łódź, ul. Deotymy 1 

tel./fax 42 684 22 20 

www.lo6.szkoly.lodz.pl    kontakt@lo6.elodz.edu.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

geografia, język 

angielski,  

 

1a 

język angielski 
kontynuacja 

 

język hiszpański od 
podstaw 

język polski, matematyka, język angielski, 
geografia 

http://www.trzecieliceum.pl/
http://www.4liceum.pl/
mailto:sekretariat@lo4.elodz.edu.pl
http://www.lo6.szkoly.lodz.pl/
mailto:kontakt@lo6.elodz.edu.pl


2. 
język polski, 

historia 
1b 

język angielski 
kontynuacja 

język francuski od 

podstaw 

język polski, matematyka, język obcy, historia 

oraz ocena ze sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych 

3. 
język polski, 

język angielski, 

 

1f 

język angielski 

kontynuacja 

język włoski od 
podstaw 

język polski, matematyka, język angielski  
geografia oraz ocena ze sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych 

4. 

biologia,  

język angielski,  

geografia 
 

1z 

język angielski 

kontynuacja 

język hiszpański od 
podstaw 

język polski, matematyka, język angielski, 

biologia 

 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka,  

90-225 Łódź, Pomorska 105, 

tel. 42 678 65 22, fax 42 679 08 06, 

 www.8lolodz.edupage.org, osemka@8lolodz.eu 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

język niemiecki 

dwujęzyczny 

wybór bloków rozszerzeń 
po klasie wstępnej 

0w 
język niemiecki 

język angielski 

język polski 

język obcy 

matematyka 
geografia 

Wynik testu kompetencji językowych: 

I termin – 26.05.2020 g.13.00   
II termin  - 16.06.2020 g. 13.00 

2. 

język angielski 

język niemiecki 

geografia 

1B 
język angielski 
język niemiecki 

język polski 

język obcy 
matematyka 

geografia 

3. 

język polski 

język angielski 

historia 

1C 
język angielski 
język niemiecki 

język polski 

język obcy 
matematyka 

historia 

4. 

biologia 

chemia 
matematyka 

1D 
język angielski 

język niemiecki 

język polski 
język obcy 

matematyka 

biologia 

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego 

93-025 Łódź ul. Paderewskiego 24 

tel./fax 42 684 24 45 

www.dziewiatka.edu.pl; lo9@toya.net.pl 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka, 

informatyka, język 

angielski 

1A 
język angielski, 

język hiszpański lub  

język niemiecki 

język polski, matematyka, informatyka, język 

angielski 

2. 
biologia, chemia, 

 język angielski 
1 B 

język angielski 

język hiszpański lub 
 język niemiecki 

język polski, matematyka, biologia, chemia 

3. 
język polski, wos, język 

angielski 
1 C 

język angielski 

język hiszpański lub 
 język niemiecki 

język polski, matematyka, wos, język angielski 

4. 
geografia, język 

angielski,  

język hiszpański 

1 D 
język angielski 

język hiszpański 

 

język polski, matematyka, geografia, język 

angielski 
 

 

XI Liceum Ogólnokształcące,  

(90-032 Łódź, Kopcińskiego 54), 

 426747778,  

www.11liceumlodz.wikom.pl,  

11liceumlodz@wikom.pl 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol 

oddziału 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

http://www.8lolodz.edupage.org/
mailto:osemka@8lolodz.eu
http://www.dziewiatka.edu.pl/


1. 

Język polski, Historia, 

Geografia 

 

IAH  

 

Język angielski – poziom 
dwujęzyczny  

Język hiszpański  

 

Język polski, Matematyka, Historia, Geografia 
Wynik testu kompetencji językowych: 

I termin – 27.05.2020 g.15.00   

II termin  - 17.06.2020 g. 15.00 

 
Matematyka, Biologia, 

Chemia 

IAM  

 

Język angielski – poziom 

dwujęzyczny  

Język niemiecki  
 

Język polski, Matematyka, Biologia, Chemia  

Wynik testu kompetencji językowych: 

I termin – 27.05.2020 g.15.00   
II termin  - 17.06.2020 g. 15.00 

2. 
Język angielski, Historia, 

Geografia 
IC 

 

Język angielski  

do wyboru  

Język hiszpański  
(14 miejsc) 

Język francuski  
(14 miejsc) 

Język polski, Matematyka, Historia, Geografia 

3 
Matematyka, Biologia, 

Chemia 
ID 

 

Język angielski  

do wyboru  

Język niemiecki  
(14 miejsc) 

Język francuski  

(14 miejsc 

Język polski, Matematyka, Biologia, Chemia 

4 
Klasa wstępna z językiem 

francuskim 

Ow 

 

Język francuski  

(18 godz. tygodniowo) 

Język polski, Matematyka, Historia, Biologia 

Wynik testu predyspozycji językowych: 

 I termin – 26.05.2020 g.13.00   

II termin  - 16.06.2020 g. 13.00  

 

XII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego,  

ul. Anstadta 7, 91-409 Łódź,  

 Tel 42 633 40 82,   

www.12lo.ehost.pl, lo12@12lo.ehost.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce 
Przedmioty uwzględniane w procesie 

rekrutacji 

1. 
matematyka, fizyka, 

język angielski 
1A 

I język: język angielski 

II język 

międzyoddziałowo, pod 

warunkiem, że zbierze się 

grupa, do wyboru spośród: 

język niemiecki, język 

francuski, język 

hiszpański, język rosyjski 

język polski, matematyka, fizyka, język 

angielski 

 

 

 

2. matematyka, fizyka 1B 

I język: język angielski 

II język 

międzyoddziałowo, pod 

warunkiem, że zbierze się 

grupa, do wyboru spośród: 

język niemiecki, język 

francuski, język 

hiszpański, język rosyjski 

język polski, matematyka, fizyka,  język obcy 

 

3. 
matematyka, biologia, 

chemia 
1C 

I język: język angielski 

II język 

międzyoddziałowo, pod 

warunkiem, że zbierze się 

grupa, do wyboru spośród: 

język niemiecki, język 

francuski, język 

hiszpański, język rosyjski 

język polski, matematyka, biologia lub 

chemia,  język obcy 

http://www.12lo.ehost.pl/
mailto:lo12@12lo.ehost.pl


4. 
matematyka, geografia, 

język angielski 
ID 

I język: język angielski 

II język 

międzyoddziałowo, pod 

warunkiem, że zbierze się 

grupa, do wyboru spośród: 

język niemiecki, język 

francuski, język 

hiszpański, język rosyjski 

język polski, matematyka, geografia, język 

angielski 

 

 

 

 

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej,  

91-430 Łódź, ul. Eliasza Chaima Majzela 4,  

tel. 42 6575528, email: kontakt@lo13.elodz.edu.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce 
Przedmioty uwzględniane w procesie 

rekrutacji 

1. 

rozszerzenia po klasie 

wstępnej: 

1gr. -język polski 

historia 

język francuski  
2gr. – biologia 

chemia 

język francuski  

0W 

1gr. i 2 gr. od klasy 

wstępnej: francuski 

dwujęzyczny od 

podstaw. 

Pozostałe języki 

nauczane od klasy 
pierwszej: 

1gr. – włoski od podstaw 

2gr.- angielski 
kontynuacja  

1 gr. i 2gr.:  

język polski 
matematyka 

język obcy 

historia albo biologia 
+ obowiązuje sprawdzian predyspozycji 

językowych  

bez konieczności znajomości języka 

francuskiego 

I termin – 26.05.2020 g.13.00   

II termin  - 16.06.2020 g. 13.00 

2.  
biologia 

chemia 
1B 

1gr. i 2gr.  

angielski kontynuacja 

II język do wyboru: 
niemiecki kontynuacja/  

włoski od podstaw/ 

francuski od podstaw 
(wg kolejności zgłoszeń 

do wyczerpania limitu 

wolnych miejsc w 
grupie) 

język polski 

matematyka 

język obcy 
biologia albo chemia 

3.  

matematyka 

fizyka 

informatyka 

1C 

1gr. i 2gr. 

angielski kontynuacja 

II język do wyboru: 

niemiecki kontynuacja/  

włoski od podstaw/ 
francuski od podstaw 

(wg kolejności zgłoszeń 

do wyczerpania limitu 
wolnych miejsc w 

grupie) 

język polski 

matematyka 
język obcy 

fizyka albo informatyka 

 

XV Liceum Ogólnokształcące  

91-204 Łódź, ul. Traktorowa 77  

tel.42 252-98-03 www.xvlo.lodz.pl 

kontakt@lo15.elodz.edu.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

język polski 

język angielski 

historia 

1 a 

język angielski 

do wyboru: 
język włoski lub 

język niemiecki 

język polski, matematyka, język angielski, 
historia lub WOS 

2. 

matematyka 

język angielski 

geografia 

1 b 

język angielski 

do wyboru 
język włoski lub 

język rosyjski 

język polski, matematyka, język angielski, 
geografia lub WOS 

3. 

język angielski 

biologia 
chemia 

1 c 

język angielski 
do wyboru: 

język rosyjski lub 

język niemiecki 

język polski, matematyka, język angielski, 

biologia lub chemia 

mailto:kontakt@lo13.elodz.edu.pl
http://www.xvlo.lodz.pl/
mailto:kontakt@lo15.elodz.edu.pl


 

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. JĘZYK Śniadeckiego, 

94-203 Łódź, ul. Perla 11; 

Tel./fax: 42 633 93 23; www.liceum18lodz.pl; sekretariat@liceum18lodz.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Geografia 

wos lub matematyka 

1a policyjna z 

elementami 
kryminalistyki 

język angielski 

 

drugi: 
język niem. lub język 

ros 

język polski, 
matematyka, 

geografia, 

wos 

2. 
język polski 

wos lub język angielski 

1b 

policyjno-prawna 

język angielski 
 

drugi: 

język niem. lub język 
ros 

 

język polski, 

matematyka, 
język angielski 

wos 

 

3. 
Chemia 

biologia lub matematyka 

1c 

ratowniczo-strażacka 

język angielski 

 

drugi: 

język niem. lub język 

ros 

 

język polski, 
matematyka, 

biologia, 

chemia 
 

 

XX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego  

93-552 Łódź ul. Bohdanowicza 11 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 

oddziału 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Język polski, język 

angielski, geografia. 
A 

Język angielski  

i do wyboru :  

  język niemiecki,    
lub język rosyjski,  

lub język hiszpański,   

   Język polski, matematyka, język angielski, 

geografia. 

2. 
Biologia, chemia, 

        język angielski.  
B 

Język angielski  
i do wyboru : 

  język niemiecki, 

lub język rosyjski , 

lub język hiszpański   

           Język polski, matematyka, język 
angielski, biologia.  

3. Język polski, historia, wos. C 

Język angielski 

 i do wyboru : 
   język niemiecki  

 lub język rosyjski  

 lub język hiszpański   

           Język polski, matematyka, język obcy, 

historia.    

 

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi 

ul. Kopernika 2, 90-509 Łódź 

lo21.szkoly.lodz.pl 

telefon/faks: 42 636-68-54 

kom: 507 604 455  

sekretariat@lo21.elodz.edu.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

język polski 

historia 

język angielski 

1A 

język angielski 

(rozszerzony) 

oraz do wyboru 

kontynuacja języków 

niemieckiego, 

francuskiego i 
hiszpańskiego oraz od 

podstaw język francuski 

i hiszpański* 

język polski 

matematyka 
historia 

język angielski 

http://www.liceum18lodz.pl/
mailto:sekretariat@liceum18lodz.pl
mailto:sekretariat@lo21.elodz.edu.pl


2. 

biologia 

chemia 
matematyka 

1B 

język angielski oraz do 
wyboru kontynuacja 

języków niemieckiego, 

francuskiego i 
hiszpańskiego oraz od 

podstaw język francuski 

i hiszpański* 

język polski 

matematyka 

biologia 

chemia 

3. 

geografia 

matematyka 

język angielski 

1C 

język angielski 

(rozszerzony) 

oraz do wyboru 
kontynuacja języków 

niemieckiego, 

francuskiego i 
hiszpańskiego oraz od 

podstaw język francuski 

i hiszpański* 

język polski 

matematyka 
geografia 

język angielski 

4. 

matematyka 

fizyka 
chemia 

1D 

język angielski 

oraz do wyboru 

kontynuacja języków 
niemieckiego, 

francuskiego i 

hiszpańskiego oraz od 
podstaw język francuski 

i hiszpański* 

język polski 
matematyka 

fizyka 

chemia 

 

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera ,  

92-301, Łódź, al. Piłsudskiego 189, telefon 42 674 5872,  

 strona www: http://new.lo23lodz.pl/,  

adres e-mail: kontakt@lo23.elodz.edu.pl, lo23lodz@gmail.com 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
biologia 

chemia 

1P1 

(przyrodnicza z 
biologią i chemią) 

1. angielski 

2. niemiecki lub 

francuski lub 
włoski lub 

rosyjski 

J. polski 
Matematyka 

Biologia lub chemia 

Język obcy 

2. 
biologia 

geografia 

1P2 

(przyrodnicza z 
biologią i 

geografią) 

1. angielski 
2. niemiecki lub 

francuski lub 

włoski lub 
rosyjski 

J. polski 

Matematyka 
Biologia lub geografia 

Język obcy 

3. 
wiedza o społeczeństwie 

geografia 

1S1 
(społeczna z wos i 

geografią) 

1. angielski 

2. niemiecki lub 
francuski lub 

włoski lub 

rosyjski 

J. polski 

Matematyka 

wos lub geografia 
Język obcy 

 
wiedza o społeczeństwie 

język angielski 

1S1 

(społeczna z wos i 

angielskim) 

1. angielski 
2. niemiecki lub 

francuski lub 

włoski lub 
rosyjski 

J. polski 

Matematyka 
wos 

Język obcy 

 
język polski 

historia 

1M (medialna z 

polskim i historią) 

1. angielski 

2. niemiecki lub 

francuski lub 
włoski lub 

rosyjski 

J. polski 

Matematyka 
historia 

Język obcy 

 
 

 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 

91-850 Łódź ul. Marysińska 61/67 

Tel. 42 6574930 fax. 426574930 

www.24lo.pl   e-mail: kontakt@lo24.elodz.edu.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

 

język polski, historia, 

geografia 
 

1A 

język angielski oraz  

drugi język do wyboru: 

niemiecki, rosyjski lub 
hiszpański 

Język polski, matematyka, język obcy, 

geografia lub historia 

http://new.lo23lodz.pl/
mailto:kontakt@lo23.elodz.edu.pl
mailto:lo23lodz@gmail.com
http://www.24lo.pl/
mailto:kontakt@lo24.elodz.edu.pl


2. 

matematyka, biologia, 

chemia  
 

1B gr1 

 

język angielski oraz  

drugi język do wyboru: 

niemiecki, rosyjski lub 

hiszpański 

Język polski, matematyka, język obcy, 

biologia lub chemia 

matematyka, biologia, 
fizyka 

 

1B gr2 

język angielski oraz  

drugi język do wyboru: 

niemiecki, rosyjski lub 

hiszpański 

Język polski, matematyka, język obcy, 

biologia lub chemia 

3. 

 

matematyka,  

język angielski,  
chemia  

 

1C gr1 

język angielski oraz  

drugi język do wyboru: 

niemiecki, rosyjski lub 

hiszpański 

 

Język polski, matematyka, język obcy, 

fizyka lub chemia 

matematyka,  

język angielski,  
fizyka 

 

1 C gr2 

język angielski oraz  

drugi język do wyboru: 

niemiecki, rosyjski lub 

hiszpański 

Język polski, matematyka, język obcy, 
fizyka lub chemia 

 

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,  

93-224 Łódź, ul. Podhalańska 2a, tel.42 253 10 50,                          

fax 42 253 10 51, www.25lo.pl, e-mail: kontakt@lo25.elodz.edu.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 

oddziału 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Geografia, język angielski 1a 

Język angielski, 

 język niemiecki lub 
język rosyjski lub język 

hiszpański 

 

Język polski, matematyka, geografia, język angielski 

2. Matematyka, fizyka 1b 

Język angielski, 

 język niemiecki lub 

język rosyjski lub język 
hiszpański 

 

Język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

3. Biologia, chemia 1c 

Język angielski, 
 język niemiecki lub 

język rosyjski lub język 

hiszpański 
 

Język polski, matematyka, biologia, chemia 

4. Język polski, historia 1d 

Język angielski, 
 język niemiecki lub 

język rosyjski lub język 

hiszpański 
 

Język polski, matematyka, historia, wos 

 

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

94-029 Łódź, ulica Wileńska 22A 

http://www.lo26.pl/main/ 

@: kontakt@lo26.elodz.edu.pl 

(42) 686-86-15 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol 

oddziału 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
język polski, historia, 

geografia 
1A 

język angielski, 
 język hiszpański 

 

język polski, matematyka, historia oraz geografia 

2. 
matematyka, fizyka, 

informatyka 
1B 

język angielski, 

 język rosyjski lub język 
niemiecki 

 

język polski, matematyka, fizyka oraz informatyka 

http://www.25lo.pl/
mailto:kontakt@lo25.elodz.edu.pl
http://www.lo26.pl/main/
mailto:kontakt@lo26.elodz.edu.pl


3. 
biologia, chemia, 

matematyka 
1C 

język angielski, 
 język niemiecki lub 

język hiszpański 

 

język polski, matematyka, biologia oraz chemia 

4. 
matematyka, geografia, 

język angielski 
1D 

język angielski, 

język francuski lub język 

hiszpański 
 

język polski, matematyka, język obcy 

oraz geografia 

5. 
biologia, chemia, 

matematyka 
1E 

język angielski, 

 język rosyjski lub język 

francuski 
 

język polski, matematyka, biologia oraz chemia 

 

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm. Janka Bytnara „Rudego” 

90-147 Łódź, ul. Zelwerowicza 38/44, 90-147, tel./fax: 42 678 94 82 

https://bytnarowka.pl, kontakt@lo29.elodz.edu.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski, 

matematyka, fizyka 
Ia 

j. angielski 
oraz do wyboru spośród: 

j. niemiecki, francuski, 

hiszpański (hiszpański 
tylko kontynuacja) 

język  polski, język angielski, 

matematyka, fizyka 

2. 
język polski, 

język angielski, historia 
Ib 

j. angielski 

oraz do wyboru spośród: 
j. niemiecki, francuski, 

hiszpański (hiszpański 

tylko kontynuacja) 

język polski, język angielski, 

matematyka, historia 

3. 
język angielski, 

język hiszpański, 

geografia 

Ic 
j. angielski, 

j. hiszpański 

język polski, język angielski, 
 

matematyka, geografia 

4. 
biologia, chemia, 

matematyka 
Id 

j. angielski 
oraz do wyboru spośród: 

j. niemiecki, francuski, 

hiszpański (hiszpański 
tylko kontynuacja) 

język polski, matematyka, 
biologia, chemia 

 

XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego 

91-485 Łódź ul. Sowińskiego 50/56 

Tel: 426539047; www.liceumnasowinskiego.pl; email: kontakt@lo30.elodz.edu.pl 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol 

oddziału 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

Język angielski 

Język polski 

Historia  

1a 
 

Język angielski poziom 
rozszerzony 

Wybór: niemiecki, 

hiszpański, francuski lub 
rosyjski 

Język polski 

Język angielski 
Matematyka 

Historia/ Wos 

2. 

Język angielski 

Matematyka 
Fizyka 

 

1bm 

Język angielski 

Wybór: niemiecki, 
hiszpański, francuski lub 

rosyjski 

Język polski 

Język angielski 

Matematyka 
Informatyka/Fizyka 

 

 

Język angielski 

Biologia 

Geografia 

I bp 

Język angielski 

Wybór: niemiecki, 
hiszpański, francuski lub 

rosyjski 

Język polski 

Język angielski 
Matematyka 

Biologia/Geografia 

3. 

Język angielski 

Geografia 

Wos 

 

1c 

Język angielski 

Wybór: niemiecki, 

hiszpański, francuski lub 

rosyjski 

Język polski 

Język angielski 

Matematyka 
Geografia/ Wos 

 

 

XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa 

93 – 236 Łódź, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B 

tel. 042 643 14 15  fax 042 643 14 15 

strona: www.lo31.pl,   e-mail: kontakt@lo31.elodz.edu.pl 

 

https://bytnarowka.pl/
http://www.liceumnasowinskiego.pl/
mailto:kontakt@lo30.elodz.edu.pl
http://www.lo31.pl/
mailto:kontakt@lo31.elodz.edu.pl


Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol 

oddziału 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka, 

fizyka, 

informatyka 

I Ai 
język angielski, 

język niemiecki lub  

język hiszpański 

język polski, matematyka, fizyka, język obcy 

2. 

matematyka, 

fizyka, 
język angielski 

I Aa 

język angielski, 

język niemiecki lub  
język francuski 

język polski, matematyka, fizyka, język angielski 

3. 

biologia, 

chemia, 

matematyka 

I B 

język angielski, 

język niemiecki lub  
język hiszpański lub  

język francuski 

język polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 

matematyka, 

geografia, 
język angielski 

I C 

język angielski, 
język niemiecki lub  

język hiszpański lub  

język francuski 

język polski, matematyka, geografia, język angielski 

5. 

język polski, 

historia, 
geografia 

I D 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język hiszpański lub  

język francuski 

język polski, matematyka, historia, geografia 

 

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Łodzi 

Ul. Kusocińskiego 116; 94-054 Łódź 

Tel.:(42)6881565; fax (42)6881565 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 

oddziału 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Język polski 

Język angielski, historia 1a 

Język angielski 

Język hiszpański lub 

język niemiecki 

Język polski, matematyka, język angielski, historia 

2 
Język polski, geografia, 

WOS 

1b 

(integracyjna) 

Język angielski 

Język hiszpański lub 
język niemiecki 

Język polski, matematyka, język angielski, geografia 

3 
Matematyka, chemia, 

język angielski 
1c 

Język angielski 

Język hiszpański lub 
język niemiecki 

Język polski, matematyka, język angielski, chemia 

4 
Matematyka, geografia 

WOS 
1d 

Język angielski 

Język hiszpański lub 

język niemiecki 

Język polski, matematyka, język angielski, geografia 

5 
Biologia, chemia, 

matematyka 
1e 

Język angielski 

Język hiszpański lub 

język niemiecki 

Język polski, matematyka, biologia, chemia 

 

XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi 

91-087 Łódź, ul. Wapienna 17 

tel.: 42 653 39 91 , 505 694 004 

e-mail: kontakt@lo34.elodz.edu.pl 

http://www.lo34lodz.wikom.pl/ 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski, 

język włoski/język 

francuski, geografia 

1A 
język angielski, 

język włoski/język 

francuski 

język polski, matematyka, język angielski, geografia 

2. 

 

język angielski, 

biologia/chemia 
1B 

język angielski, 
język niemiecki/język 

włoski/ język francuski 

język polski, matematyka, język angielski, biologia lub 

chemia 

3. 

język polski, 
język angielski/j 

.niemiecki 

historia 

1C 

język angielski, 
język niemiecki/język 

włoski/ 

język francuski 

język polski, matematyka, język angielski/język 

niemiecki, historia 

 

XLII Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej 

91-358 Łódź , ul. Stawowa 28 

Tel.42 659-20-76, fax 42 659-10-97 

www.lo42lodz.pl email: kontakt@zso4.elodz.edu.pl 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol 

oddziału 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

mailto:kontakt@lo34.elodz.edu.pl
http://www.lo34lodz.wikom.pl/
http://www.lo42lodz.pl/
mailto:kontakt@zso4.elodz.edu.pl


1. 
język angielski, WOS, 

geografia 

I a 
straż granicz-

na 

język angielski, język 
niemiecki, język 

hiszpański 

język polski, matematyka, WOS, język angielski 

2. 
język angielski, WOS, 

biologia 

I b służba 

policyjna 

język angielski, język 
niemiecki, język 

hiszpański 

język polski, matematyka, WOS, wychowanie fizyczne 

3. 
 

język polski, język 
angielski, informatyka 

I c 

dziennikarska 
patronat 

TVP3 

język angielski, język 

niemiecki, język 

hiszpański 

język polski, matematyka, język angielski, informatyka 

język polski, matematyka, 

historia 

I c ogólna 

patronat UŁ 

język angielski, język 
niemiecki, język 

hiszpański 

język polski, matematyka, WOS, historia 

 

XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliana Tuwima w Łodzi 

93-319 Łódź, ul. Królewska 13/15 

tel. fax (042) 640-34-41, www.43lolodz.edupage.org, 

adres e-mail: kontakt@lo43.elodz.edu.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 

oddziału 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

Język polski 

Język angielski 
Historia lub WOS 

(integracyjna) 

A 
Język angielski 
Język niemiecki 

Język rosyjski 

Język polski 

Matematyka 
Język obcy 

Historia lub WOS 

2. 

Język polski 

Język angielski 
Geografia 

(ogólna) 

B 

Język angielski 

Język niemiecki 

Język rosyjski 

Język polski 

Matematyka 
Język obcy 

Geografia 

3. 

Język polski 

Język angielski 

Informatyka 

(integracyjna) 

C 

Język angielski 

Język niemiecki 

Język rosyjski 

Język polski 

Matematyka 

Język obcy 

Informatyka 

4. 

Geografia 

Matematyka 

Język angielski 

lub Język niemiecki 

(sportowa – 

piłka nożna) 

D 

Język angielski 

Język niemiecki 
Język rosyjski 

Język polski 

Matematyka 

Geografia 

Język obcy 

 

5. 

Biologia 

Chemia 

do wyboru: 

Język angielski 

lub Język niemiecki 

(sportowa – lekkoatletyka, 

piłka ręczna) 

E 

Język angielski 

Język niemiecki 
Język rosyjski 

Język polski 

Matematyka 

Biologia lub Chemia 

Język obcy 

 

 

XLIV Liceum Ogólnokształcące,  

93 – 118 Łódź, Wacława 22/24,  

42 251 80 05, fax: 42 251 80 05, 

 www.lo44.szkoly.lodz.pl, 

kontakt@lo44.elodz.edu.pl 

 

Lp. 

Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Język angielski 

Biologia 
I a 

Język angielski 
Język niemiecki 

Klasa terapeutyczna 

2. 
Język angielski 

Język polski 
I b 

Język angielski 

Język niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

3 
Język angielski 

Geografia 
I c 

Język angielski 

Język niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

4 
Język angielski 

Historia 
I d 

Język angielski 

Język niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

5 
Język angielski 

Wiedza o społeczeństwie 
I e 

Język angielski 

Język niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

6 
Język angielski 

Matematyka 
I db 

Język angielski 

Język niemiecki 
Klasa terapeutyczna 

mailto:kontakt@lo43.elodz.edu.pl
http://www.lo44.szkoly.lodz.pl/
mailto:kontakt@lo44.elodz.edu.pl


 

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Łodzi, 

92-503 Łódź, Czernika 1/3,  

tel./fax 42 673 86 83,  

www.47lo.pl szkola@47lo.pl 

 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 

programem nauczania 

Symbol 

oddziału 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

matematyka, 

język angielski, 

robotyka z e-sportem 

1A 

język angielski, 

język hiszpański, 
język niemiecki, 

język rosyjski 

język polski, matematyka, informatyka, język angielski 

2. 

SPORTOWA 
piłka siatkowa dziewcząt i 

chłopców 

język angielski, 
biologia, 

geografia lub chemia 

(do wyboru) 

1B 

język angielski, 
język hiszpański, 

język niemiecki, 

język rosyjski 

Sprawdzian umiejętności sportowych 

język polski, matematyka, biologia, język angielski 

3. 
język polski, 

geografia, 

WOS 

1C 

język angielski, 

język hiszpański, 

język niemiecki, 

język rosyjski 

język polski, matematyka, WOS, język angielski 

4. 

SPORTOWA 

piłka nożna, 

strzelectwo sportowe 
język angielski, 

biologia, 

geografia lub chemia 
(do wyboru) 

1D 

język angielski, 

język hiszpański, 

język niemiecki, 
język rosyjski 

Sprawdzian umiejętności sportowych 

język polski, matematyka, biologia, język angielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.47lo.pl/
mailto:szkola@47lo.pl

