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rozwijają talenty aktorskie, recytatorskie i
literackie
podejmują ciekawe inicjatywy na rzecz
ludzi i zwierząt :)
uczą się poprzez projekty i doświadczenia
wyjeżdżają na zielone i białe szkoły
inicjują wycieczki i wyjścia  
każdy znajduje dla siebie obszar,             
 w którym się rozwija
poza nauką mają liczne zainteresowania 
 i znajdują na nie czas
zawierają przyjaźnie na całe życie 
są wśród nich stypendyści Marszałka
Województwa Opolskiego Opolskie Orły
oraz Ministra Edukacji i Nauki
35 stypendystów United World Colleges -
Szkół Zjednoczonego Świata -
kontynuowało naukę krajach takich jak
USA, Wielka Brytania czy Indie
chętnie odwiedzają Trójkę po maturze

Nasi uczniowie: Nasza aktywność:

uczestniczymy w Eurodebatach Młodych
mamy delegatów w Europejskim
Parlamencie Młodzieży 
organizujemy SILMun, czyli symulację
obrad ONZ w języku angielskim
organizujemy Debaty Oksfordzkie 
uczestniczymy w projekcie "Zwolnieni 

bierzemy udział w obradach 
 Młodzieżowej Rady Miasta 
zajmujemy się różnorodną działalnością
charytatywną
w szkole działają zespoły muzyczne 

zawsze możemy liczyć na wsparcie
dyrekcji przy realizacji naszych
pomysłów
organizujemy koncerty
a jak już nic nam się nie chce i pogoda
sprzyja, to... leżakujemy   

z Teorii"

i teatralne

nr 1 na Opolszczyźnie 
liceum z 75 - letnią tradycją 
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
coroczne sukcesy uczniów 

wysokie wyniki egzaminów maturalnych
przyjazna atmosfera
doświadczona i sympatyczna kadra
nauczycielska
troska o dobro ucznia
indywidualne podejście
placówka dobrze wyposażona w pomoce
naukowe i sale doświadczalne
największe i najlepsze zaplecze sportowe
w Opolu
dla aktywnych: liczne sukcesy sportowe,
indywidualne i zespołowe 
dla strategów: sukcesy w szachach 

dogodne położenie w centrum miasta 

w olimpiadach przedmiotowych

na szczeblu ogólnopolskim

Trójka to:



Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język
polski, WOS i trzeci przedmiot w zależności          
 od grupy: historia w grupie społecznej i biologia        
w grupie psychologicznej.
Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru           
(język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
Kierunkowe zajęcia dodatkowe: podstawy prawa                  
i podstawy psychologii (w zależności od grupy).
Uczniowie tej klasy współpracują z Wydziałami
Uniwersytetu Opolskiego: Nauk Społecznych,
Prawa i Administracji  oraz Filologicznym.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach
humanistycznych, m. in. prawo, historia,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
pedagogika, psychologia, socjologia, filologia
polska.

I A – klasa społeczno-psychologiczna

Zapoznaj się z naszą ofertą:

I B – klasa lekarska

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia,
chemia i matematyka.
Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru
(język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
Klasę charakteryzuje wysoki poziom nauczania
przedmiotów kierunkowych, uczniowie biorą udział
w zajęciach dodatkowych na uczelni
przygotowujących do studiów medycznych.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach
medycznych, przyrodniczych, weterynaryjnych,
farmaceutycznych oraz biotechnologicznych.

I C – ODDZIAŁ MIĘDZYNARDOWY 
z certyfikatem International Baccalaureate

Diploma Programme

Klasa I i II z wykładowym językiem angielskim            
o ukierunkowaniu matematyczno-przyrodniczym,  
 z rozszerzeniem z matematyki, biologii i chemii
oraz zajęciami uzupełniającymi te przedmioty       
 o nauczanie w języku angielskim i przedmioty
przygotowujące do IB DP realizowanego w klasie 
 III i IV pełnego programu matury
międzynarodowej.
Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki,           
 język francuski, język hiszpański).
W klasie III i IV realizowany jest program
dyplomowy matury międzynarodowej -
International Baccalaureate Diploma Programme,
łączący przygotowanie do szerokiego zakresu
kierunków studiów w kraju i za granicą                    
 z  kształceniem wysokich kompetencji językowych,
włączający tematyczne projekty edukacyjne.

I D – klasa matematyczno-
informatyczna

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:
matematyka, informatyka i trzeci przedmiot                 
w zależności od grupy: fizyka lub geografia.
Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru
(język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki
Politechniki Opolskiej, która zapewnia uczniom
dodatkowe zajęcia na uczelni.
Absolwenci tej klasy wybierają studia
politechniczne, informatyczne, matematyczne            
i ekonomiczne (np. ekonomia, bankowość,
administracja, zarządzanie i marketing, zarządzanie
i inżynieria produkcji, międzynarodowe stosunki
gospodarcze).
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