
MATURA MIĘDZYNARODOWA IB DP 
 
JESTEŚMY W TRAKCIE AUTORYZACJI  IB WORLD SCHOOL  
 
Naszym celem jest wykształcenie oraz wychowanie uczniów, którzy są:  

 Dociekliwi  
 Kompetentni i mądrzy  
 Myślący  
 Komunikatywni  
 Zdyscyplinowani  
 Otwarci  
 Podejmujący ryzyko  
 Zrównoważeni  
 Refleksyjni 

 
CO DAJE IB … 

 Dostęp do prestiżowych uczelni, na których chciałbyś studiować; 
 Pracę w małych grupach i konsultacje z nauczycielami; 
 Innowacyjne trendy i wskazówki do nauki w formie akademickiej; 
 Skupienie się na praktyce (pracy projektowej) zamiast na teorii;  
 Gwarancję wysokiego poziomu języka angielskiego ( język wykładowy); 
 Indywidualne podejście dostosowane do Twoich potrzeb; 
 Możliwość dalszego kształcenia na całym świecie. 

 
DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM - DP to ambitny, zróżnicowany 
program edukacyjny na poziomie akademickim dla uczniów trzeciego i czwartego 
roku szkoły średniej.  
Struktura programu  
Program składa się z 6 przedmiotów wybranych z następujących 5 różnych grup 
przedmiotowych. Z każdej kategorii uczeń wybiera jeden przedmiot oraz jeden 
dodatkowy z grupy 2 i 4. 
Grupa 1: Nauka języka i literatury  
Język Ojczysty: język polski lub wspierana przez szkołę samodzielna nauka we 
innego języka (dla cudzoziemców). 
Grupa 2: Języki Obce 
Język Obcy: język angielski na poziomie rozszerzonym, język francuski na poziomie 
podstawowym lub język niemiecki od podstaw.  
Grupa 3: Jednostki i społeczeństwa 
Historia  

Grupa 4: Nauki eksperymentalne 
Biologia lub chemia  
Grupa 5: Matematyka 
Matematyka: analiza i metody 
 
Nauka trzech przedmiotów odbywa się na poziomie rozszerzonym (240 godzin) i 
trzech na poziomie podstawowym (150 godzin). Intencją szkoły jest poszerzenie 
oferty dydaktycznej o następujące przedmioty: ESS (ochrona środowiska 
naturalnego i systemy) , język francuski od podstaw, język rosyjski od podstaw, język 
niemiecki poziom podstawowy, fizyka. 
 
TRZY ISTOTNE ELEMENTY - W programie IB DP funkcjonują jeszcze trzy 
priorytetowe elementy, które są obowiązkowe dla wszystkich uczniów przez cały 
okres trwania programu. Udokumentowane na świadectwie maturalnym, jako część 
egzaminacyjna. Diploma Programme łączy intelektualny, społeczny, emocjonalny 
i fizyczny wymiar kształcenia uczniów.  
 
Teoria wiedzy (TOK) - umiejętność krytycznego myślenia, inspiruje do zadawania 
pytań oraz refleksji w trakcie samodzielnej nauki. W każdym tygodniu nauki 
zaplanowane są trzy lekcje, podczas których uczniowie odkrywają i dyskutują, w jaki 
sposób wiedza jest nabywana, jakie są jej ograniczenia oraz jak subiektywizm 
wpływa na nasz odbiór informacji. Oceny z przedmiotu są wystawiane na podstawie: 
eseju składającego się z ok. 1600 słów na jeden z wcześniej zaleconych przez IB 
tematów oraz przedstawienia własnoręcznie przygotowanej wystawy TOK. 
  
Rozszerzony Esej (EE) to obszerny projekt badawczy w zakresie jednego z 
przedmiotów (esej ok. 4000 słów). Uczeń ma czas na zgłębienie tematu, 
powiązanego z jednym z sześciu nauczanych w szkole przedmiotów. Prace nad 
esejem przebiegają pod opieką wybranego przez siebie nauczyciela IB DP.  
 
CAS (creativity, activity, service) kształtuje osobowość ucznia podczas zajęć w 
trzech dziedzinach: kreatywności, aktywności fizycznej i pracy na rzecz 
społeczeństwa. Od uczniów wymagane jest inicjowanie działań oraz regularne 
branie udziału w aktywnościach i projektach CAS w szkole, a także poza nią, w 
trakcie 18 miesięcy nauki IB.  
 
 
 
 


