
Technikum
i Liceum mundurowe 

to najlepszy wybór!



Porównanie 
liceum i 

technikum 

Czas nauki

Liceum 
4 lata

Technikum 
5 lat



Porównanie liceum i technikum 
na przykładzie klasy biologiczno –
chemicznej i ochrony środowiska

Liceum

3 obowiązkowe 
przedmioty rozszerzone

Technikum 
1 obowiązkowy 
przedmiot rozszerzony, 
dodatkowo do wyboru 
dowolna ilość z 
następujących:

• Biologia
• Chemia

• Matematyka

• Język obcy

• Fizyka 

• Geografia 
• Informatyka 



Porównanie liceum i technikum

• Rozszerzenie realizowane w klasie 

30-35 osobowej

• Duża grupa, trudne warunki pracy, trudny 
dostęp do doświadczeń, sprzętu, brak 
indywidualizacji pracy.

Liceum

• Rozszerzenie realizowane w grupie 

3- 15 osobowej

• Mała grupa, dobre warunki pracy, dostęp do 
doświadczeń, sprzętu, indywidualizacja pracy.

• Podział na grupy na przedmiotach 
zawodowych

Technikum 



Porównanie Liceum i Technikum
Matura

Trzy przedmioty na poziomie 
podstawowym: j. polski, j. obcy, 
matematyka   PRÓG ZDAWALNOŚCI 
30%

Jeden przedmiot na poziomie 
rozszerzonym PRÓG ZDAWALNOSCI 
30%

Trzy przedmioty na poziomie 
podstawowym: j. polski, j. obcy, 
matematyka   PRÓG ZDAWALNOŚCI 
30%

Jeden przedmiot na poziomie 
rozszerzonym BEZ PROGU 
ZDAWALNOŚCI (przy zdanym egzaminie 
zawodowym)

Liceum Technikum



„Trudność” 
egzaminów 
na poziomie 
rozszerzonym

BIOLOGIA - KRAJ 
33% (45048), 

OKE 31% (3304)

CHEMIA - KRAJ 
40% (25702), 

OKE 38% (1656)

MATEMATYKA R. 
- KRAJ 58% 

(250489), OKE 
37% (4696)

FIZYKA - KRAJ 
42% (20230), 

OKE 40% (2171)

GEOGRAFIA -
KRAJ 29% 

(65559), OKE 
26% (3895)

Matura



Jeśli uczeń 
otrzyma 
poniżej 30% 
na maturze z 
przedmiotu 
dodatkowego

o Brak zawodu

o Brak możliwości studiowania

o Brak matury

Liceum Ogólnokształcące

o Posiada zawód, może podjąć pracę we własnej 
firmie

o Posiada zawód, może podjąć pracę w 
zakładzie pracy

o Przy zdanym egzaminie zawodowym 
otrzymuje maturę

Technikum



Jeśli uczeń zda maturę ze słabymi wynikami 
maturalnymi

o Tylko szkoły pomaturalne lub nierenomowane uczelnie

o Brak zawodu i kwalifikacji zawodowych

Liceum Ogólnokształcące

o Tylko szkoły pomaturalne lub nierenomowane uczelnie

o Możliwe zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

o Zdobyty zawód, kwalifikacje zawodowe

o Praca w zakładach pracy

o Praca we własnej firmie

Technikum



Jeśli uczeń zda maturę z dobrymi wynikami 
maturalnymi

Liceum Ogólnokształcące Studia

Technikum

Studia

Studia i praca w zakładzie pracy

Studia i własna firma



Liceum 
o profilu 
mundurowym

Wyjątkowe umiejętności w zakresie 
samoobrony i technik interwencji

Przygotowanie do obowiązkowych 
egzaminów sprawnościowych przy przyjęciu 
do pracy w służbach mundurowych

Dodatkowe punkty rekrutacyjne przy 
przyjęciu do pracy w służbach mundurowych

Możliwość podjęcia nauki na studiach 
wyższych (specjalny kierunek studiów na 
Politechnice Opolskiej)



Technikum i Liceum o profilu 
mundurowym, to optymalny 

wybór ucznia bez względu na 
dalszą planowaną karierę.





Strona www

http://zslt.klucznet.pl/

Facebook

https://www.facebook.com/zslt.kluczbork/

https://www.facebook.com/zslt.kluczbork/
http://zslt.klucznet.pl/
https://www.facebook.com/zslt.kluczbork/

