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❖ II LO prowadzi program Matury 
Międzynarodowej (International 
Baccalaureate) od 2001r.  
 

❖ Program IB: 
- realizowany jest w j.angielskim 
- jest równoprawny z maturą polską 
- wyniki matury uznawane są  

na całym świecie 
 
❖ Nauka w programie IB w naszej 

szkole jest bezpłatna. Uczniowie 
pokrywają jedynie koszty 
związane z zakupem 
podręczników, kalkulatorów 
graficznych oraz egzaminów 
maturalnych.  

 

Klasa pre-IB  
klasa przygotowawcza do programu Matury  Międzynarodowej: 

− pierwszy i drugi rok nauki 

− zajęcia prowadzone są częściowo w języku angielskim,  
w oparciu o polską podstawę programową oraz programy autorskie 

− kandydaci do tej klasy przyjmowani są na podstawie zdobytych 
punktów podczas rekrutacji:  
suma punktów za świadectwo, egzamin ósmoklasisty, osiągnięcia  
i sprawdzian kompetencji językowych (j.angielski) 

Klasa IB  
Program Matury Międzynarodowej: 

− trzeci i czwarty rok nauki 

− uczniowie wybierają 6 przedmiotów:  
3 na poziomie wyższym (HL - 6h tyg.) 
3 na poziomie podstawowym (SL - 4h tyg.)  

− język polski, język angielski i matematyka to przedmioty obowiązkowe  

Szkoła oferuje: 
Grupa I – języki ojczyste  
 Polish A Literature, English A Language and Literature  
Grupa II – języki obce nowożytne 
 English B, French B, German B, Spanish B 
Grupa III – nauki społeczne 

Economics, History, Geography 
Grupa IV – nauki eksperymentalne  
 Biology, Chemistry, Physics, Computer science  
Grupa V- matematyka  

Mathematics  
Grupa VI – przedmioty artystyczne  

zamiast przedmiotu z tej grupy - wybór przedmiotu z grup I-V 

Obowiązkowe komponenty maturalne: 

− Extended Essay – praca badawcza z wybranego przedmiotu 

− TOK / Teoria Wiedzy 

− CAS (Creativity, Activity, Service) – działalność artystyczna, sportowa 
i praca charytatywna na rzecz drugiego człowieka. 

Edukacja kończy się międzynarodowymi egzaminami maturalnymi  
z wszystkich wybranych przedmiotów. 

 

❖ Najczęściej wybierane uczelnie : 
Cambridge University,  
Imperial College London,  
Queen Mary London,  
London School of Economics and 
Political Science,  
New York University,  
UAM, Uniwersytet Jagielloński,  
Uniwersytet Warszawski,  
uczelnie medyczne w Poznaniu, 
Warszawie i Łodzi,  
Politechnika Poznańska,  
Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu 

 
 
 
 

DAJ SOBIE SZANSĘ ! 

 
BĄDŹ  WŚRÓD NAJLEPSZYCH ! 
 
 
 
Termin składania wniosku o przyjęcie 
do klasy pre-IB  
16-31.05.2022 
 
Sprawdzian kompetencji językowych  
3.06.2022 
 

mailto:sekretariatib@2lo.poznan.pl
http://www.2lo.poznan.pl/
http://www.ibo.org/
http://www.ibo.org/ibworld
http://www.ibo.org/ibworld

