
REGULAMIN  PRZYJĘĆ  DO  KLASY IB 
PROGRAMU  MIĘDZYNARODOWEJ  MATURY  (INTERNATIONAL  BACCALAUREATE) 

II  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
IM. GENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ  I HELENY MODRZEJEWSKIEJ W POZNANIU 

 
 
 
1. Do klasy IB mogą kandydować uczniowie klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej polskiego programu 

nauczania lub odpowiadającej klasy szkoły za granicą.  
 

2. Kandydaci do klasy IB objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym obejmującym sprawdziany uzdolnień 
kierunkowych z wybranych przedmiotów. 

 
3. Kandydaci do klasy IB składają w terminie 4-18.05.2017 podanie o przystąpienie do sprawdzianów 

uzdolnień kierunkowych oraz deklarację wyboru przedmiotów w programie IB. Druki stanowią załącznik 
do niniejszego regulaminu oraz dostępne są na stronie internetowej szkoły www.2lo.poznan.pl  
i w siedzibie szkoły w sekretariacie IB. 

 
4. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniach 20-21.05.2017. Nie przewiduje się dodatkowego 

terminu.  
 

5. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych są płatne. Opłata wynosi 120,00 zł i nie podlega zwrotowi. Osoby 
w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty. 

 
6. Kandydaci do klasy IB podchodzą do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych z: 

- języka angielskiego  
- matematyki  
- innych przedmiotów, które wybierają w programie IB na poziomie rozszerzonym (higher level) 

w ramach grupy III i IV.  
 
7. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych z j.angielskiego składa się z części pisemnej i ustnej.  

Część pisemna trwa 60 minut i obejmuje: gramatykę, słownictwo i analizę tekstu. 
Część ustna trwa 10 minut i obejmuje: kompetencje językowe, umiejętność dyskutowania, 
wnioskowania, bronienia własnego zdania i przekonywania do swojego punktu widzenia.  
Sprawdzian z j.angielskiego jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów. 
Poziom sprawdzianu – Advanced. 

 
8. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych z matematyki przeprowadzany jest tylko dla kandydatów, którzy 

wybierają ten przedmiot w programie IB na poziomie „higher level” lub „standard level”. Kandydaci, 
którzy wybiorą matematykę na poziomie „studies standard level” nie przystępują do sprawdzianu.  
Zakres sprawdzianu, który trwa 60 minut, obejmuje program nauczania matematyki pierwszej klasy 
szkoły ponadgimnazjalnej, przeprowadzany jest w języku polskim.  

 
9. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych z pozostałych przedmiotów, które kandydaci wybierają 

w programie IB na poziomie rozszerzonym „higher level”  (z grupy III: historia, geografia, z grupy IV: 
chemia, biologia, fizyka, informatyka) trwają 60 minut. Zakres sprawdzianów obejmuje przedmiotowy 
program nauczania  klasy pre-IB. Sprawdziany przeprowadzane są w języku polskim.  

 
10. Punktacja za sprawdziany uzdolnień kierunkowych: 

- j. angielski    –  100 pkt.   
- matematyka    –  100 pkt. 
- przedmioty z grupy III    –    50 pkt.  
- przedmioty z grupy IV    –    50 pkt. 

http://www.2lo.poznan.pl/


11. O przyjęciu do klasy IB decyduje uzyskanie przez kandydata minimum 60 % łącznie ze wszystkich 
zdawanych przez niego egzaminów .  

 
12. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przesłane zostaną na wskazany przez kandydatów adres 

mailowy do dnia  02.06.2017 .  
 
13. Kandydat i jego rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem przyjęć przed 

przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego. Regulamin dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na 
stronie internetowej szkoły www.2lo.poznan.pl. 

 

http://www.2lo.poznan.pl/


 
ZSO nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, 

1349 IB School, ul. Matejki 8/10, 60-766 Poznań 

 

 
PODANIE O PRZYSTĄPIENIE 

DO SPRAWDZIANU UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH DO KLASY IB  
w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W POZNANIU 

 
 
 
…………………………………………………..………………………………………… 
 (imię i nazwisko kandydata) 

 
PESEL     

           

 
 
 
…………………………………………………..………………………………………… 
 (adres e-mailowy do korespondencji) 

 
 
 ………………………………………………….…………..…                  ………………………..………………………………………… 
     (nr telefonu kontaktowego do kandydata)                             (nr telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych) 
 

 

Na podstawie zapisów Regulaminu przyjęć do klasy IB, programu  Matury Międzynarodowej w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu składam podanie  

o przystąpienie w dniach …………………….... do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych z: 

 

j.angielski matematyka HL matematyka SL geografia historia biologia chemia fizyka informatyka 

√         
Prosimy wskazanie w tabeli wybranych przedmiotów. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2014 r. poz.1182 z późn.zm.).  

 
 
…………………………………………  …………………………………………………  ………………………………………… 
      miejscowość, data            podpis rodzica/opiekuna kandydata          podpis kandydata 
   
 
 

 

Opłatę za sprawdzian uzdolnień kierunkowych w wysokości 120zł należy uiścić na konto  
S G B  B a n k  S A  5 1  1 61 0  1 13 3  2 00 3  01 3 0  06 51  0 0 01  

Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do dnia sprawdzianów do sekretariatu IB   
lub przesłać na adres sekretariatib@2lo.poznan.pl 

 

 

 

 

 

miejsce na zdjęcie 

mailto:sekretariatib@2lo.poznan.pl


 
 

DEKLARACJA KANDYDATÓW DO KLASY IB 

 

W klasie IB będę realizował następujące przedmioty: 

 

GRUPA PRZEDMIOT IB 
POZIOM 

Higher Level 

POZIOM 

Standard Level 

I Polish A   

 English A   

II English B  ------------------ 

 German B   

 German Ab Initio  ---------------  

 French B   

 French Ab Initio ---------------  

 Spanish B   

 Spanish Ab Initio ---------------  

III Economics   

 Business management  ---------------  

 History   

 Geography   

IV Biology   

 Chemistry   

 Physics   

 Computer science   

V Mathematics   

 Mathematical studies ---------------  

 

 
 
 
 
…………………………………………  …………………………………………………  ………………………………………… 
      miejscowość, data            podpis rodzica/opiekuna kandydata          podpis kandydata 

 


