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KIERUNEK PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE
PRZEDMIOTY 

UZUPEŁNIAJĄCE
HUMANISTYCZNY GRUPA

PRAWNA
język polski
historia
wos

przyroda 
edukacja prawna 
język łaciński prawniczy

GRUPA 
JĘZYKOWO - 
MEDIALNA

język polski
historia
język angielski 

przyroda
warsztaty dziennikarskie
konwersatorium z II języka 
obcego

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji : język polski, matematyka, historia, wos.
MATEMATYCZNY GRUPA 

POLITECHNICZNA
matematyka
język angielski 
fizyka 

historia i społeczeństwo 
architektura i urbanistyka w 
historii sztuki 
podstawy rysunku 
technicznego 

GRUPA
EKONOMICZNA

matematyka
język angielski 
geografia

historia i społeczeństwo 
ekonomia w praktyce 
podstawy kartografii 
i topografii 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji : język polski, matematyka, fizyka, geografia.
PRZYRODNICZY GRUPA

MATEMATYCZNO -
PRZYRODNICZA

biologia 
chemia
matematyka

historia i społeczeństwo
elementy fizyki w medycynie

GRUPA
MEDYCZNO -

PRZYRODNICZA

biologia 
chemia

historia i społeczeństwo
elementy fizyki w medycynie
elementy ratownictwa 
medycznego
język łaciński w medycynie

GRUPA 
PRZYRODNICZA
O SPECJALNOŚCI

SPORTOWEJ

biologia 
język angielski
wychowanie  
fizyczne

historia i społeczeństwo

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji : język polski, matematyka, biologia, chemia.
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OFERTA EDUKACYJNA 2019 /2020 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA REJA

W  JĘDRZEJOWIE

KLASA HUMANISTYCZNA
Polecamy ten kierunek miłośnikom literatury, pasjonatom historii, osobom 

zainteresowanym naukami społecznymi, światem filmu i teatru, 
przygotowującym się na studia prawnicze, filologiczne, dziennikarskie, 

chcącym pracować w polityce, zwiedzać świat oraz pragnącym wspierać ludzi w 
trudnych sytuacjach.  

Dla osób, które zdecydują się na wybór klasy humanistycznej, mamy przygotowane dwie 
oferty: prawną i  językowo – medialną !

GRUPA PRAWNA

Kierunek przygotowujący uczniów do podjęcia dalszej nauki w zakresie nauk humanistycznych, w 
tym prawa i administracji,  filologii polskiej lub filologii obcych, historii, socjologii, psychologii, 
pedagogiki, filozofii, politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki.
Współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Przedmioty rozszerzone:

język polski
historia
wos

Języki obce
I język obcy – język angielski

(grupa kontynuacyjna)

Przedmioty punktowane 
podczas rekrutacji:

język polski
matematyka
historia
wos         

Przedmioty uzupełniające:
przyroda 
edukacja prawna 
język łaciński prawniczy

II język obcy – do wyboru:
(grupa początkowa lub kontynuacyjna)
- język niemiecki
- język włoski

GRUPA JĘZYKOWO – MEDIALNA

Kierunek przygotowujący uczniów do podjęcia dalszej nauki w zakresie nauk humanistycznych, w 
tym  filologii polskiej,  filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej, italianistyki, lingwistyki  
stosowanej, historii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, edytorstwa, filmoznawstwa.
Patronat Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach 

Przedmioty rozszerzone:
język polski
historia
język angielski 

Języki obce
I język obcy – język angielski

(grupa kontynuacyjna)

Przedmioty punktowane 
podczas rekrutacji:

język polski
matematyka
historia
wos

Przedmioty uzupełniające:
przyroda 
warsztaty dziennikarskie
konwersatorium z II języka 
obcego

II język obcy – do wyboru:
(grupa początkowa lub kontynuacyjna)
- język niemiecki
- język włoski



OFERTA EDUKACYJNA 2019 /2020 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA REJA

W  JĘDRZEJOWIE

KLASA MATEMATYCZNA
Polecamy ten kierunek miłośnikom nauk ścisłych, pasjonatom matematyki, 
osobom zainteresowanym inżynierią i finansami, przygotowującym się na 

studia politechniczne i ekonomiczne, chcącym pracować na giełdzie, w biurach 
architektonicznych czy geodezyjnych.  

Dla osób, które zdecydują się na wybór klasy matematycznej, mamy przygotowane dwie 
oferty: politechniczną i ekonomiczną !

GRUPA POLITECHNICZNA

Kierunek przygotowujący uczniów do podjęcia dalszej nauki w zakresie nauk matematycznych i  
politechnicznych, w tym  fizyki, informatyki, inżynierii, budownictwa, elektrotechniki, automatyki,  
robotyki, logistyki, mechatroniki, architektury oraz zainteresowanych studiami na AGH.

Patronat Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Przedmioty rozszerzone:

matematyka
język angielski 
fizyka 

Języki obce
I język obcy – język angielski

(grupa kontynuacyjna)

Przedmioty punktowane 
podczas rekrutacji:

język polski
matematyka
fizyka
geografia

Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo 
architektura i urbanistyka w 
historii sztuki 
podstawy rysunku 
technicznego

II język obcy – do wyboru:
(grupa początkowa lub kontynuacyjna)
- język niemiecki
- język francuski lub język rosyjski  
(zadecyduje liczba chętnych)

GRUPA EKONOMICZNA

Kierunek przygotowujący uczniów do podjęcia dalszej nauki w zakresie nauk matematycznych i  
ekonomicznych, w tym finansów i bankowości, zarządzania i marketingu, gospodarki  
przestrzennej,geodezji i kartografii oraz zainteresowanych studiami na SGH.

Patronat Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Przedmioty rozszerzone:

matematyka
język angielski 
geografia

Języki obce
I język obcy – język angielski

(grupa kontynuacyjna)

Przedmioty punktowane 
podczas rekrutacji:

język polski
matematyka
fizyka 
geografia

Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo 
ekonomia w praktyce 
podstawy kartografii i  
topografii 

II język obcy – do wyboru:
(grupa początkowa lub kontynuacyjna)
- język niemiecki
- język francuski lub język rosyjski  
(zadecyduje liczba chętnych)



OFERTA EDUKACYJNA 2018 /2019 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA REJA

W  JĘDRZEJOWIE

KLASA PRZYRODNICZA
  Polecamy ten kierunek osobom łączącym swoją przyszłość z medycyną, 

stomatologią, farmacją, przyszłym fizjoterapeutom, rehabilitantom i 
ratownikom medycznym, zainteresowanym inżynierią biomedyczną, naukami 

matematycznymi, biologicznymi i chemicznymi.  
Dla osób, które zdecydują się na wybór klasy przyrodniczej, mamy przygotowane dwie 

oferty: matematyczno – przyrodniczą i medyczno - przyrodniczą!

GRUPA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

Kierunek przygotowujący uczniów do podjęcia dalszej nauki w zakresie nauk matematycznych,  
biologicznych, chemicznych, medycyny, stomatologii, farmacji, analityki medycznej,  
pielęgniarstwa i  położnictwa, inżynierii biomedycznej, biochemii,  biotechnologii, mikrobiologii,  
technologii żywności oraz wybranych kierunków technicznych.

Współpraca z Instytutem Biologii  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Przedmioty rozszerzone:

biologia 
chemia
matematyka

Języki obce
I język obcy – język angielski

(grupa kontynuacyjna)

Przedmioty punktowane 
podczas rekrutacji:

język polski
matematyka
biologia
chemia

Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo  
elementy fizyki w medycynie

II język obcy – do wyboru:
(grupa początkowa lub kontynuacyjna)
- język niemiecki
- język francuski lub język rosyjski  
(zadecyduje liczba chętnych)

GRUPA MEDYCZNO - PRZYRODNICZA

Kierunek przygotowujący uczniów do podjęcia dalszej nauki w zakresie nauk medycznych,  
stomatologicznych, farmaceutycznych, rehabilitacji, fizjoterapii, ratownictwa medycznego,  
technologii żywności, dietetyki, weterynarii i kosmetologii.

Współpraca z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu  Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach

Przedmioty rozszerzone:
biologia 
chemia

Języki obce
I język obcy – język angielski

(grupa kontynuacyjna)

Przedmioty punktowane 
podczas rekrutacji:

język polski
matematyka
biologia
chemia

Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo 
elementy fizyki w medycynie
elementy ratownictwa 
medycznego
język łaciński w medycynie

II język obcy – do wyboru:
(grupa początkowa lub kontynuacyjna)
- język niemiecki
- język francuski lub język rosyjski  
(zadecyduje liczba chętnych)



OFERTA EDUKACYJNA 2018 /2019 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA REJA

W  JĘDRZEJOWIE
KLASA PRZYRODNICZA

  Polecamy ten kierunek osobom łączącym swoją przyszłość ze sportem, 
służbami mundurowymi,  turystyką i rekreacją,  przyszłym fizjoterapeutom, 

rehabilitantom, tym, którzy poprzez sport pragną realizować swoje marzenia i 
osiągać życiowe cele. 

GRUPA  PRZYRODNICZA
O SPECJALNOŚCI SPORTOWEJ

PIŁKA NOŻNA (CHŁOPCY) / PIŁKA SIATKOWA ( DZIEWCZYNY)

Kierunek przygotowujący uczniów do podjęcia dalszej nauki w akademii wychowania fizycznego,  
akademii policyjnej i wojskowej, na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, kryninologia,  
pożarnictwo. W ciągu trzech lat pobytu w liceum  uczniowie zostaną solidnie przygotowani do  
egzaminów ze sprawności fizycznej do szkół mundurowych, zdobędą podstawy wiedzy praktycznej  
w zakresie strzelania, pokonywania przeszkód terenowych. 

Współpraca z Instytutem Biologii  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Przedmioty rozszerzone:

biologia 
język angielski
wychowanie fizyczne 

Języki obce
I język obcy – język angielski

(grupa kontynuacyjna)

Przedmioty punktowane 
podczas rekrutacji:

język polski
matematyka
biologia
chemia

Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo  

II język obcy – do wyboru:
(grupa początkowa lub kontynuacyjna)
- język niemiecki
- język francuski lub język rosyjski  
(zadecyduje liczba chętnych)

 Dodatkowe terminy  Rekrutacji  2019 / 2020
(dotyczą wyłącznie kandydatów do klasy o specjalnosci sportowej) 

 Od 6 maja (poniedziałek) do 14 maja 2019 r. (wtorek) 

Składanie przez kandydatów do klasy o specjalności sportowej podania do dyrektora wraz z 

deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej i oswiadczenia o stanie zdrowia. 

 23 maja (czwartek) od godz. 9

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – sprawdzian umiejętności motorycznych i spe-

cjalnych.   

5 czerwca 2019 r. (środa) 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 

prób sprawności fizycznej. 



OFERTA EDUKACYJNA 2018 /2019 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA REJA

W  JĘDRZEJOWIE
KLASA PRZYRODNICZA

GRUPA  PRZYRODNICZA
O SPECJALNOŚCI SPORTOWEJ

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 
o specjalności sportowej : 

piłka nożna(chłopcy)/piłka siatkowa (dziewczyny)
Łączna maksymalna punktacja za część motoryczną i specjalną to 300 pkt.

Nie przewidziany jest próg zaliczeniowy. 
Podczas przeprowadzania testu sprawnościowego wszystkich kandydatów 

obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne!!!!

Sprawdzian umiejętności motorycznych obejmuje:

1. Skok w dal z miejsca  :

a) wykonanie

Uczeń staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość

b) pomiar

Skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku 
zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.

c) uwagi

Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

Niedozwolone jest przekraczanie linii skoku.

d) punktacja

punkty 10 20 30 40 50 60
dziewczęta 137-152 153-173 174-194 195-205 2015-215 > 215
chłopcy 160-179 180-199 200-215 216-225 226-235 < 235

2. Bieg po kopercie 5 x 3m :
a) wykonanie

Na wybranym miejscu oznaczonym pachołkami będzie ustawiony prostokąt o wymiarach 5 x 3 m. 
Na sygnał gwizdkiem kandydat startuje z wysokiej pozycji i biegnie sprintem drogą A-B-E-C-D-E-
A omijając pachołki bez dotykania ich. Bieg w ten sposób wykonywany jest trzykrotnie. Po trzeciej 
rundzie dotknięcie pachołka A powoduje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą



–

b) punktacja

punkty 10 20 30 40 50 60
dziewczęta od 29,6 28,2 – 29,5 27,2 – 28,1 26,1 – 27,1 26 -25 do 25
chłopcy od 29,6 25,2 – 26,5 24,2 – 25,1 25,1 – 24,1 23 -24 do 23

3. Rzut piłką lekarską 3 kg w tył za głowę:
a) wykonanie

Kandydat stając w rozkroku na linii startowej, tyłem do kierunku rzutu, wykonuje rzut piłką 
lekarską w tył za głowę.

b) pomiar

Rzut mierzony jest od linii startowej do miejsca upadku piłki lekarskiej. Rzut mierzony w cm 
wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik lepszego rzutu.

punkty 10 20 30 40 50 60
dziewczęta do 5,0 5,1 – 6,0 6,1 - 7,0 7,1 – 7,9 8,0 - 9,0 pow. 9
chłopcy do 7,0 7,1 – 8,3 8,4 – 9,6 9,7 – 10,5 10,6 – 11,9 pow. 11

 4. Sprawdzian umiejętności specjalnych obejmuje:
Piłka nożna
a) Prowadzenie piłki slalomem między pachołkami 

b) Strzał na bramkę po zakończeniu slalomu wewnętrzną częścią stopy lub prostym podbiciem. 
Próbę wykonuje się dwukrotnie. Oceniana jest technika wykonania

c) punktacja 10 - 60

Piłka siatkowa
a) Naprzemienne odbicia sposobem górnym i dolnym w kole sędziowskim w ciągu 30 sekund. 
Ocenie podlega technika wykonywanych odbić. 

b) punktacja 10 – 60



REKRUTACJA DO  TRZYLETNIEGO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2019 / 2020 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata do szkoły wynosi 200

 Punkty za

egzamin gimnazjalny

( max. 100 pkt. ) 

Punkty za  oceny 

uzyskane na świadectwie

( max. 72 pkt)

Punkty za potwierdzone 

osiągnięcia 

( max. 28 pkt. )

Wyniki egzaminu wyrażone 

w skali procentowej, 

mnożone są przez 0,2 pkt.

Za każdą z pięciu części egza-

minu  można uzyskać max. 20 

pkt. 

Np.: 100% x 0,2 = 20 pkt

1 % = 0, 2 pkt

Przedmioty objęte 

punktacją:

1. język polski

2. matematyka

3. dwa przedmioty wybrane 

przez szkołę zgodnie z dal-

szym kierunkiem kształcenia 
(humanistyczny – historia, wos, 

matematyczny– fizyka, geografia, 

przyrodniczy– biologia, chemia)

Punkty za poszczególne oceny:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt 

* -  świadectwo z wyróżnieniem 

– 7 pkt;

- finalista dwóch lub więcej 

konkursów przedmiotowych  – 

10 pkt;

- finalista jednego konkursu 

przedmiotowego – 7 pkt;

–laureat  (max. 7 pkt) lub fina-

lista (max. 5 pkt) konkursu te-

matycznego;

- osiągnięcia sportowe 

lub artystyczne na szczeblu: 

międzynarodowym (4 pkt), 

krajowym (3 pkt), 

wojewódzkim (2 pkt),

powiatowym (1 pkt) 

- aktywność społeczna, np.: 

wolontariat – 3 pkt

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
w Jędrzejowie

www.liceumreja.pl  

ul. 11 Listopada 37, 28-300 Jędrzejów  Tel/fax 41 38 623 87  sekretariat@liceumreja.pl 

http://www.liceumreja.pl/
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REKRUTACJA 2019 / 2020 – TERMINY

23 maja 2019 r. (czwartek) - Dzień Otwarty  Szkoły

 Od 13 maja (poniedziałek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do liceum wraz z wymaganą do-

kumentacją (dwa zdjęcia, karta zdrowia, karta informacyjna).

Od 21 czerwca (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek)

Dostarczenie przez absolwentów gimnazjów świadectw ukończenia szkoły i zaświad-

czeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

Jeżeli pierwszym wyborem kandydata jest I LO prosimy przynieść oryginały do-

kumentów!

26 czerwca 2019 r. (środa)

Weryfikacja złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną .

15 lipca 2019 r. (poniedziałek)

Weryfikacja złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.

16 lipca 2019 r. (wtorek)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do I LO 

im. M. Reja w Jędrzejowie.

Do 24 lipca 2019 r. (środa)

Doręczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego.

25 lipca 2019 r. (czwartek)

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Od 26 lipca (piątek) do 29 sierpnia 2019 r. (czwartek)

Postępowanie uzupełniające 

30 sierpnia 2019 r. ( piątek)


	 Dodatkowe terminy  Rekrutacji  2019 / 2020

