
UWAGA! Nie odpowiadamy na pytania ad personam. Każdy ma prawo do swojej oceny . 

 

Czy w Czackim będę miała możliwość rozszerzania j. angielskiego na profilu humanistycznym? Chciałabym 

skończyć liceum na poziomie C1 

Języki są w grupach międzyklasowych (nie są przypisane do profili) i grupy są na różnych poziomach 

zaawansowania. Pisze się we wrześniu test poziomujący. Często od C1 się zaczyna … 

Czy będzie koło biologiczne? 

Jeśli zbiorą się chętni (minimum 8 osób, jeśli przygotowanie do olimpiady, wystarczy 1 osoba). 

Hej, czy w szkole zajęcia z basenu są obowiązkowe?  

W klasie pierwszej jest basen (1 godzina w tygodniu). Zwalnia orzeczenie lekarskie. 

O której zwykle zaczynają się lekcje? 

8:15, czasem trafi się godzina „0” o 7:25. 

Jak z nauczycielami, czy dobrze tłumaczą materiał, czy trzeba brać korepetycje? (Chodzi przede wszystkim 

o profil biol-chem-mat)? 

Ocena jest indywidualna. Zależy kogo spytać. 

Czy szkoła przyznaje stypendia? 

Są stypendia RR za wyniki w nauce. 

Jakie kółka są organizowane? 

Dostępne na stronie, zakładka Uczniowie-zajęcia pozalekcyjne https://www.czacki.edu.pl/uczniowie/zajecia-

pozalekcyjne. 

Jak wygląda wewnątrz? Czy jest dobrze wyposażona? (chodzi o sprzęty laboratoryjne i pomoce naukowe). 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z tego lub z poprzedniego roku, linki na stronie szkoły, są też zdjęcia na 

stronie (Fotowycieczka). Są zbiory książkowe MCI-biblioteki. 

Czy nauczyciele przeprowadzają kartkówki niezapowiedziane? 

Różni nauczyciele, różne systemy oceniania. Raczej nie, pada często sugestia, że coś takiego jak 

kartkówka może się zdarzyć na następnej lekcji… 

Czy na początku roku odbywa się wyjazd integracyjny? 

Tak. 

Czy francuski w klasie biol-chem-mat będzie od podstaw? 

Języki są w grupach międzyklasowych (nie są przypisane do profili) i grupy są na różnych poziomach 

zaawansowania. Pisze się we wrześniu test poziomujący. Będą 2 grupy francuskiego. Powinna się zebrać 

grupa początkująca. 

Czy będąc laureatem konkursu kuratoryjnego lub olimpiady z j. angielskiego muszę pisać egzamin 

poziomujący/przydzielający do grup? 

Przydział do grup na podstawie wyników testów. Laureaci po prostu piszą go dobrze  

Jaki jest poziom informatyki w klasie mat-fiz-inf? 

Informatyki w tym profilu uczy dwoje nauczycieli. Ocena jest zapewne różna, zależy kogo zapytać.  

Jaki jest dresscode w szkole? Czy obowiązują jakieś zasady dotyczące. farbowania włosów, zakrywania 

ramion, makijażu, noszenia krótkich spodenek, obcasów, biżuterii? 

Generalnie uczniowie ubierają się wg własnego gustu, obawy może budzić jedynie zbytnie roznegliżowan ie. 

Czy są wymiany międzynarodowe? 

Z Niemcami i Hiszpanią. 

Kto będzie wychowawcą 1F? 

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. 

Czy można zwiedzić osobiście szkołę? 

Alert Bravo obowiązuje. W wyjątkowej sytuacji można się umówić na konkretną godzinę. Kontakt: 

rekrutacja@czacki.edu.pl. 



Cieszę się, że w tym roku będzie znów więcej klas typowo ścisłych: 1F mat-fiz i 1M mat-fiz-inf. Zastanawia 

mnie możliwy stosunek chłopców do dziewczyn. Kiedyś również był taki podział na 1F i 1M. Czy dobrze 

rozumiem, że wtedy 1M też była mat-fiz-inf, a może była tylko mat-inf ? Jaki był stosunek dziewczyn do 

chłopców w tych latach w tych dwóch klasach (danych im więcej, tym lepiej, ale np. w roku szko lnym 

2016/2017 oraz 2017/2018)? Thanks in advance! 

Tego z góry nie wiadomo, dostają się z największą liczbą punktów w rekrutacji, niezależnie od płci . Zależy 

od zainteresowania Czackim i profilem w danym roku. Na ogół w ostatnich czasach przewaga chłopców 

zmniejsza się (trzy lata temu przyjęliśmy 12 dziewcząt i 20 chłopców; dwa lata temu dziewcząt było 14; w 

zeszłym roku – 15). 

Czy nauczyciele pomagają w przygotowaniach do olimpiad? 

Tak, są koła olimpijskie. 

Czy do klasy mat-fiz i mat-fiz-info zdaje się dodatkowo egzaminy językowe? Czy jeśli syn ma zdany 

egzamin DELF B1 może nie zdawać takiego egzaminu? 

To nie egzamin, a test poziomujący. Przydział do grup językowych następuje na podstawie wyników testów. 

Są różne grupy zaawansowania. 

Czy jest możliwość zmiany profilu w ciągu roku szkolnego? Jak to wygląda? 

Zdarza się (choć raczej rzadko), najczęściej na zasadzie wymiany: ktoś np. z klasy H chce przejść do klasy 

S, a z S do H. Albo gdy zwolni się miejsce w klasie. Zależy też od indywidualnej sytuacji i przyczyny 

zamiany. 

Pytanie dotyczy nauki języków. IIe jest godzin angielskiego ? 3 + 1 (realioznawstwo?)oraz 2 godziny innego 

języka. Tak zrozumiałam z publikowanych postów, natomiast byłoby to sprzeczne z informacją 

umieszczoną w prezentacji "Nauka jednego z języków obcych nowożytnych jest realizowana w wymiarze 3 

godzin, a drugiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Naukę języka obcego nowożytnego realizowanego w 

wymiarze 2 godzin w tygodniu uzupełnia przedmiot Realioznawstwo (realizowany w wymiarze 1 godziny w 

tygodniu). 

3 angielskiego a drugiego języka 2+ realioznawstwo. Czyli w sumie 3+3 . Tak jak w prezentacji na stronie. 

Hej! Chciałem zapytać, co można kupić w sklepiku 

Kanapki, obiady – również w wersji vege. Także soki, kawa, herbata, jakieś drożdżówki, to co w każdym 

sklepiku. 

Co trzeba umieć, idąc na rozszerzoną informatykę? 

Wszystkiego uczy się w szkole zgodnie z programem nauczania dla tego  rozszerzenia. 

Czy macie uczniów zza granicy pochodzenia polskiego? Mój chciałby do Was się dostać. Nigdy w Polsce 

nie mieszkał na stałe. 

Niewielu, ale mamy. 

Czy w klasie mat-fiz będą odbywały się laboratoria np. na Politechnice? 

Planowane są koła fizyczne w szkolnej pracowni fizycznej, nie ma w planie stałych zajęć na PW. Ale 

zdarzają się wykłady i warsztaty także poza szkołą. 

Czy wiadomo, kto będzie wychowawcą klasy 1F? 

Co do wychowawców, są propozycje ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.  

Kto będzie uczył fizyki i matematyki w tej klasie? 

Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. 

Czy będzie odbywało się kółko fizyczne dedykowane dla klasy 1? 

Koło jest dla wszystkich zainteresowanych, być może będą różne terminy w zależności od zaawansowania .  

Jaki jest poziom geografii? 

Zaangażowanie ucznia jest decydujące. To, czy materiał opanuje na 6, czy na 2, zależy od wkładu pracy 

własnej. Nauczyciel ma grupę, jedni się uczą, bo chcą, inni tylko tyle, co muszą. Ale co roku mamy kilku 

finalistów/ laureatów Olimpiady Geograficznej (w tym roku pięcioro)… 

Czy nauczyciele uczą z pasją?  

Ocena może być tylko subiektywna, zależy na jakiego nauczyciela trafisz, i na ile odpowiada ci 

osobowościowo. 



Czy w Czackim jest dużo olimpijczyków? 

Mamy co roku wielu olimpijczyków (wszystkie informacje są na naszej stronie w zakładce O szkole-

osiągnięcia). 

Jaki jest poziom klasy mat- geo? 

Klasy S cieszą się dużym zainteresowaniem. Matematyka jest na poziomie rozszerzonym i o tym trzeba 

pamiętać, bo jej nauka może sprawiać niektórym trudności. 

Jaka jest atmosfera w szkole? Czy są organizowane eventy/ akcje społeczne? Czy są wydarzenia, które 

organizują uczniowie? 

O tym wszystkim można poczytać/obejrzeć w wielu zakładkach na stronie szkoły www.czacki.edu.pl 

Czy absolwenci Czackiego dostają się na prestiżowe zagraniczne uniwersytety? 

Niektórzy tak.  

Czy sukces szkoły opiera się na zaangażowaniu nauczycieli, czy na dodatkowych korepetycjach po 

lekcjach? 

I tak i tak…, i na zaangażowaniu uczniów też. 

Czy w Czackim jest nauka na zmiany? 

Nie. 

Jak dużo trzeba się uczyć w domu, czy da się wynieść większość z lekcji?  

To uczeń decyduje, jak bardzo się przykłada do nauki, czy wypracuje ocenę 6, czy 2. Nauczyciel ma grupę 

30-32 osób w klasie, o sukcesie decyduje indywidualny wkład pracy danego ucznia. 

Czy jest jakieś wsparcie dla potencjalnych laureatów olimpiad? 

Są koła olimpijskie, można też poradzić się dotychczasowych olimpijczyków, jak to było. 

Jaki jest poziom angielskiego? 

Zależy od grupy zaawansowania. 

I czy uczą go fajni nauczyciele? 

Ocena jest subiektywna, naszym zdaniem są fajni  

Czy na humanie jest dużo pracy? 

Zgodnie z rozszerzeniami. I jak ambicja podpowiada. 

Czy na kierunku biol-chem-mat jest dużo nauki z biologii? 

Biologia jest na poziomie rozszerzonym, uczeń decyduje, jak „bardzo” się uczy. 

Czy dla 1-ych klas jest wyjazd integracyjny na początku roku szkolnego i wyjazd zimowy?  

Integracyjny odbywał się dla wszystkich klas pierwszych, zimowy zależny jest od decyzji klasy . 

Czy były lub czy będą organizowane wymiany? Ile trwa wyjazd integracyjny na początku 1 klasy? 

Jeszcze szczegóły wyjazdu nie zostały ustalone. Było to 5 dni, od poniedziałku do piątku . 

Kto będzie wychowawcami klas pierwszych? 

Są propozycje, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Z dużym prawdopodobieństwem będą nimi 

nauczyciele, którzy oddali w tym roku maturalne klasy. 

 

 

http://www.czacki.edu.pl/

