
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
 

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 

Matura międzynarodowa IB (International Baccalaureate) 
Uczeń wybiera 6 przedmiotów, których uczy się przez 2 lata (III i IV klasa LO). Trzy z wybranych przedmiotów 
muszą być nauczane na poziomie HL (Higher Level - poziom rozszerzony), reszta jest nauczana na poziomie SL  
(Standard Level - poziom podstawowy). Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z następujących grup*: 
 
GRUPA 1: język ojczysty 
 

GRUPA 2: język obcy, najczęściej jest to j. angielski 
 

GRUPA 3: historia, geografia, ekonomia, filozofia, antropologia, psychologia 
 

GRUPA 4: biologia, chemia lub fizyka 
 

GRUPA 5: matematyka 
 

GRUPA 6: przedmioty artystyczne, języki obce  + przedmioty z grupy 3 i 4  
 
Obowiązkowym elementem programu są również: 
 

TOK (Theory of Knowledge) – zagadnienia z zakresu etyki, moralności oraz filozofii. Jest zaliczany na podstawie 
ustnej prezentacji oraz eseju ocenianego przez zewnętrznego egzaminatora.  
CAS (Creativity, Action, Service) - wychowawczy program rozwoju osobistego.  Zaliczenie wymaga poświęcenia 
minimum 150 godzin zegarowych na aktywność o charakterze społecznym, kontakt ze sztuką oraz rozwój 
fizyczny.  
 
* W poszczególnych szkołach wykaz przedmiotów przypisanych do grup może się nieco różnić 
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Matura międzynarodowa IB (International Baccalaureate) 
Absolwenci klas IB, tak jak pozostali maturzyści, egzaminy maturalne piszą w maju. Jednak w przeciwieństwie  
do polskiej matury, jest ona zdawana przez 2 lata trwania programu. 
 
Każdy przedmiot oceniany jest w skali 1-7, przy czym 7 jest oceną najwyższą. Z egzaminu maturalnego można 
otrzymać maksymalnie 45 punktów: 42 z 6 przedmiotów egzaminacyjnych oraz 3 z TOKu. 

Warszawskie publiczne licea z maturą międzynarodową: 
 

9 XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika 
 

9 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego 
 

9 XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa 
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Co po liceum ogólnokształcącym? 

SZKOŁA 
POLICEALNA 

STUDIA 
KWALIFIKACYJNE 
KURSY ZAWODOWE 

PRACA  
(brak zawodu) 
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Co po szkole podstawowej? 

Liceum 
Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła  

I stopnia 

Technikum, którego ukończenie umożliwia: 
• uzyskanie świadectwa ukończenia technikum 
• Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w danym zawodzie  
UWAGA: przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe  

• uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego 
Dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym  umiejętności zawodowe  
i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents 
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Co po technikum? 

SZKOŁA 
POLICEALNA 

PRACA KWALIFIKACYJNE 
KURSY ZAWODOWE 

STUDIA 



Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
 

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 

Co po szkole podstawowej? 

Liceum 
Ogólnokształcące Technikum 

Trzyletnia branżowa szkoła  I stopnia, której ukończenie umożliwia: 
• uzyskanie świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia 
• uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie 
UWAGA: przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe 
 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia jest możliwość dalszego 
kształcenia w  dwuletniej Branżowej  Szkole II stopnia lub w liceum dla 
dorosłych od II klasy  

Branżowa Szkoła  
I stopnia 
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Co po branżowej szkole I stopnia? 

LICEUM DLA 
DOROSŁYCH 

PRACA KWALIFIKACYJNE 
KURSY ZAWODOWE 

BS II STOPNIA 
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• Technik usług kelnerskich 
• Technik żywienia i usług gastronomicznych 
• Technik hotelarstwa 
• Technik technologii żywności 
• Technik organizacji turystyki 
• Technik ekonomista 
• Technik handlowiec 
• Technik rachunkowości 
• Technik reklamy  
• Technik eksploatacji portów i terminali  
• Technik lotniskowych służb operacyjnych 
• Technik logistyk  
• Technik spedytor  

 
 

Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe  

Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne 

Źródło: Informator  ,,Technika i branżowe szkoły I stopnia”, Biuro Edukacji m. st. Warszawy  
www.edukacja.warszawa.pl, http://informator.brp.edu.pl/ 

 

 
• Cukiernik - BS I 
• Kucharz – BS I  
• Sprzedawca – BS I 
• Piekarz – BS I 

 
 
 
 
 
 
 

 
BS I - kształcenie odbywa się w branżowej szkole I stopnia 
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• Technik pojazdów samochodowych  
• Lakiernik samochodowy – BS I  
• Elektromechanik pojazdów 

samochodowych – BS I  
• Mechanik pojazdów  

samochodowych – BS I  
• Mechanik motocyklowy – BS I  
• Blacharz samochodowy – BS I  
• Kierowca mechanik – BS I  

 

Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe  

Zawody branży samochodowej 

 
• Technik budownictwa 
• Technik inżynierii sanitarnej  
• Technik renowacji elementów architektury 
• Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie – BS I 
 
 
 
 
 

 

Zawody branży  budowlanej 

Źródło: Informator  ,,Technika i branżowe szkoły I stopnia”, Biuro Edukacji m. st. Warszawy  
www.edukacja.warszawa.pl, http://informator.brp.edu.pl/ 

 

 
BS I - kształcenie odbywa się w branżowej szkole I stopnia 
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• Technik elektryk 
• Technik elektroenergetyk transportu 

szynowego 
• Technik elektronik 
• Technik informatyk 
• Technik programista 
• Technik mechatronik 
• Technik teleinformatyk 
• Technik energetyk 
• Technik telekomunikacji 
• Technik szerokopasmowej komunikacji 

elektronicznej 
• Technik urządzeń dźwigowych 

 
 

Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe  

Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne 

Źródło: Informator  ,,Technika i branżowe szkoły I stopnia”, Biuro Edukacji m. st. Warszawy  
www.edukacja.warszawa.pl, http://informator.brp.edu.pl/ 

 

 
• Elektryk – BS I 
• Elektronik– BS I 
• Elektromechanik – BS I 
• Mechatronik – BS I  
• Monter sieci telekomunikacyjnych- BS I 

 
 
 

 
 
 

 
BS I - kształcenie odbywa się w branżowej szkole I stopnia 

 


