
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach 



 
Ranking Liceów Ogólnokształcących 

„Perspektywy” 2019 
 

III LO w Suwałkach wśród 400  
 

najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce 
w rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2020  

 
otrzymało „Srebrną Tarczę” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nasz patron prof. Alfred Lityński  
był wybitnym polskim uczonym, 
hydrobiologiem, nauczycielem 



 
III LO w Suwałkach 
„SZKOŁĄ Z KLASĄ” 

W 2004 roku szkoła uzyskała tytuł 
 „Szkoły z klasą” 

Certyfikat nr 845/2/2004 





Profile klas 
na rok szkolny 2020/2021 

A: POLITECHNICZNA:  matematyka - fizyka - informatyka 

B: MEDYCZNA:  biologia - chemia - matematyka 

C: LINGWISTYCZNA:  j.angielski - j.polski - geografia 

D: HUMANISTYCZNA: historia, j.polski, WOS 

E: MENADŻERSKA:  geografia - matematyka - j.angielski 



• Warunkiem nauki w tej klasie jest pozytywny wynik ze sprawdzianu 
kompetencji językowych z języka angielskiego. 

 
• Sprawdzian kompetencji językowych składa się z części pisemnej 

w formie testu i rozmowy w języku angielskim. 
 
• Punkty uzyskane przez kandydata ze sprawdzianu kompetencji 

językowych nie są wliczane do ogólnej liczby punktów 
rekrutacyjnych.  

 
 

Klasa 1A POLITECHNICZNA 
(dwujęzyczna z angielskim językiem nauczania) 



Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

matematyka, fizyka, informatyka 

 

Języki obce: 

• angielski kontynuacja 

• niemiecki podstawowy 

Dodatkowa oferta edukacyjna:  

• tworzenie stron www 

• grafika 2D i 3D 

 

 

Klasa 1A POLITECHNICZNA 
(dwujęzyczna z angielskim językiem nauczania) 



Oferujemy zajęcia przygotowujące do udziału w Olimpiadach: 

• Matematycznej 

• Fizycznej 

• Informatycznej 

• Sieciowej 

Klasa 1A POLITECHNICZNA 
(dwujęzyczna z angielskim językiem nauczania) 



 

Zajęcia w Lokalnej Akademii Cisco, w ramach której można 

przystąpić do kursów: 

CNNA Routing and Switching 

IT Essentials: PC Hardware and Software 

NDG Linux Essentials 

CPA: Programming Essentials in C++ 

PCAP: Programming Essentials In Python 

 

 

 

 

Klasa 1A POLITECHNICZNA 
(dwujęzyczna z angielskim językiem nauczania) 



Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

biologia, chemia, matematyka 

 

Języki obce: 

• angielski kontynuacja 

• niemiecki podstawowy 

 

Dodatkowa oferta edukacyjna:  

• seminaria naukowe 

 

 

 

 

Klasa 1B MEDYCZNA 
 



Oferujemy: 

Zajęcia terenowe w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN 

Zajęcia w Parku Naukowo-Technologicznym 

Koło chemiczne 

 

Zajęcia przygotowujące  

do udziału w Olimpiadach: 

Chemicznej 

Ekologicznej 

Biologicznej 

Klasa 1B MEDYCZNA 
 



• Zajęcia w Parku Naukowo Technologicznym w Suwałkach 

• Zajęcia w pracowni symulacji medycznych 

• Zajęcia w laboratorium analiz medycznych 

 

 

Klasa 1B MEDYCZNA 
 



• Warunkiem nauki w tej klasie jest pozytywny wynik ze sprawdzianu 
kompetencji językowych z języka angielskiego. 

 
• Sprawdzian kompetencji językowych składa się z części pisemnej 

w formie testu i rozmowy w języku angielskim. 
 
• Punkty uzyskane przez kandydata ze sprawdzianu kompetencji 

językowych nie są wliczane do ogólnej liczby punktów 
rekrutacyjnych.  

 
 

Klasa 1C LINGWISTYCZNA 
(dwujęzyczna z angielskim językiem nauczania) 



Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

język angielski, język polski, geografia  

 

Języki obce: 

• angielski kontynuacja 

• hiszpański podstawowy 

 

Dodatkowa  oferta edukacyjna:  

• zajęcia z native speakerem 

 

Klasa 1C LINGWISTYCZNA 
(dwujęzyczna z angielskim językiem nauczania) 



Zajęcia przygotowujące do udziału w Olimpiadach: 

• Języka angielskiego 

• Filologicznej 

Oferujemy: 

• Zajęcia w Uniwersytecie Warszawskim 

• Koło języka angielskiego 

 

 

Klasa 1C LINGWISTYCZNA 
(dwujęzyczna z angielskim językiem nauczania) 



• Zajęcia w Państwowej Szkole Zawodowej w Suwałkach 

• Zajęcia w pracowni językowej 

• Udział w projektach unijnych 

 

 

 

 

Klasa 1C LINGWISTYCZNA 
(dwujęzyczna z angielskim językiem nauczania) 



Klasa 1D HUMANISTYCZNA 
 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

historia , j.polski, wiedza o społeczeństwie 

 

Języki obce: 

• angielski kontynuacja 

• francuski  podstawowy 

 

 

Dodatkowa oferta edukacyjna: 

• edukacja kulturalna 

• warsztaty dziennikarskie 

 

 

 

 

 



Klasa 1D HUMANISTYCZNA 
  

 

Proponujemy młodzieży: 

 

Udział w Akademii Humanisty 

Udział w rozprawach sądowych 

Spotkania z pracownikami IPN w Białymstoku 

Udział w projekcie Sejm Dzieci i Młodzieży 

Udział w wystawach Archiwum Państwowego w Suwałkach 

Redagowanie gazetki szkolnej „Marmurówka” 

 



 

 

Zajęcia przygotowujące do udziału w Olimpiadach: 

Olimpiada Historyczna 

Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym 

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

Klasa 1D HUMANISTYCZNA 
 



Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

geografia , matematyka, język angielski 

 

Języki obce: 

• angielski kontynuacja 

• rosyjski  podstawowy 

 

 

Dodatkowa oferta edukacyjna: 

• wycieczki w góry 

 

 

 

 

Klasa 1E MENADŻERSKA 
 



Oferujemy: 

Udział w spływach Czarną Hańczą 

Zajęcia terenowe w Wigierskim Parku Narodowym 

Rajdy rowerowe 

 

Współpraca z: 

Wigierskim Parkiem Narodowym 

Uniwersytetem w Białymstoku 

 

 

 

 

 

Klasa 1E MENADŻERSKA 
 



Zajęcia przygotowujące do udziału w Olimpiadach: 

Olimpiadzie Geograficznej 

Olimpiadzie Wiedzy  Ekonomicznej 

Olimpiadzie Przedsiębiorczości 

Konkursach ekonomicznych 

 

Klasa 1E MENADŻERSKA 
 



PROJEKTY PRZEDMIOTOWE 

 

Młodzież ku pamięci straconych 1 kwietnia 1944 

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” 

"Szkoła kompetencji przyszłości" 

Zwolnieni z Teorii 

Projekt "CLICK and CLIL" 



AKCJE CHARYTATYWNE 

Słodki Mecz  

WOLONTARIAT 
Szkolne Koło Caritas 



POZALEKCYJNE  ZAJĘCIA  SPORTOWE 

 

• Bilard  
• Łyżwiarstwo  
• Koszykówka  
• Siatkówka  
• Piłka nożna 
• Szachy  
• Ścianka wspinaczkowa 
• Nordic walking 
• Siłownia 
• Fitness 
• Strzelectwo 
• Pływanie 
• Joga 



INNOWACJE PEDAGOGICZNE 
 

 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

Jesteśmy bilingwalni i muzykalni 
Lokalna Akademia CISCO 

Akademia Humanisty 
 



Pracownie informatyczne i infrastruktura  
 

trzy pracownie komputerowe  
stały dostęp do Internetu  

pracownia Lokalnej Akademii CISCO 
systemy operacyjne MS Windows i Linux  

sale wyposażone w projektory multimedialne 
tablice interaktywne wykorzystywane w procesie edukacji  

 



W III LO prowadzimy dziennik elektroniczny 
który oferuje:  

 

• możliwość bieżącej kontroli frekwencji ucznia w szkole 

 

• stały dostęp do ocen ucznia - daty wystawienia oceny, kategorii 

oceny, wagi oceny w liczeniu średniej oraz nazwiska Nauczyciela, 

który tę ocenę wystawił  

 

• terminarz, który umożliwia przeglądanie informacji o takich 

zdarzeniach jak: zastępstwa, prace klasowe, kartkówki, 

sprawdziany, wyjścia do kina i na wycieczki  

 



www.zs1.suwalki.edu.pl 
 
 
 
 
www.facebook.com/3losuwalki/ 
 
 
 
www.youtube.com 

Jesteśmy w mediach 



Zapraszamy na 
„Dzień Otwarty w Trzecim” 

 
który odbędzie się w trakcie Targów Edukacyjnych 

godz. 9.00 – 14.00  
 


