2-letni program Matury
Międzynarodowej w
LO Nr V we Wrocławiu
A 2-YEAR IB DIPLOMA PROGRAMME IMPLEMENTED IN LICEUM
OGOLNOKSZTALCACE NR V IN WROCLAW

Warunki przyjęcia/Admission
conditions
świadectwo promocyjne klasy pre-IB or IB-MYP lub w ZSO Nr5 we
Wrocławiu/the completion of either pre-IB or IB-MYP course
implemented in ZSO Nr 5 in Wroclaw
 kandydaci z pre-IB – przynajmniej ocena dobra z języka angielskiego,
sumarycznie 8 punktów z języka polskiego i matematyki, co najmniej
dobra ocena z zachowania, przedstawienie wszystkich projektów w
ramach metodologii badań naukowych/pre-IB candidates – at least
grade 4 (5 IB scale) in English, jointly 8 points in Polish and Mathematics,
at least good conduct, completion of all Methodology projects.
 kandydaci z 1IB-MYP – przynajmniej ocena bardzo dobra z języka
angielskiego, sumarycznie 9 punktów z języka polskiego i matematyki,
co najmnie ocena dobra z zachowania, złożenie Personal project/IBMYP candidates – at least grade 5 (6 IB scale) in English, jointly 9 points
in Polish and Mathematics, at least good conduct, submission of
Personal Project.


Koszty/Expenses


Darowizna w wysokości co najmniej 350 złotych /Donation of at least
350 zł.



Opłata maturalna w wysokości około 2 800 złotych/Examination fee
amounting to app. 2 800 zł.



Zakup podręczników/The purchase of coursebooks.



Zakup kalkulatora graficzneg/The purchase of a Graphic Display
Calculator

Wybór przedmiotów/The choice of
subjects


6 przedmiotów/six subjects



Literatura języka ojczystego/Literature of the native language (Polish)



Nauka języka obcego/Foreign language acquisition (obligatorily English B/English A; additionally the choice of French,
German or Spanish, depending on the numer of interested candidates)



Nauki społeczne (historia, geografia, psychologia, ekonomia)/Social studies (History, Economics. Geography, Psychology)



Nauki eksperymentalne (biologia, chemia, fizyka)/Experimental sciences (Bioloogy, Chemistry, Physics)



Matematyka (zmiana w programie nauczania od 2019r.)/Mathematics (a change in the curriculum in 2019)



Dodatkowy przedmiot z grup 2-4/Additional subject from groups 2-4



3 przedmioty nauczane na poziomie podstawowym (150 godzin zegarowych w cyklu dwuletnim) i 3 na poziomie
rozszerzonym (240 godzin)/3 subjects taught on the Standard Level (150 60-minute periods) during a 2-year cycle) and 3 on
the Higher Level (240 60-minute periods)



Zajęcia z teorii wiedzy (TOK) oraz CAS/Classes in Theory of Knowledge and Creativity, Action, Service activities.



Uśredniony tygodniowy wymiar godzin: 33/The average weekly numer of 45-minute periods: 33

Ocenianie/Grading system


Skala IB/IB scale



7 – celujący/excellent



6 – bardzo dobry/very good



5 – dobry/good



4 – dostateczny/satisfactory



3 – dopuszczający/bare pass



2,1 – niedostateczny/fail

Egzamin maturalny


Egzaminowi podlegają wszystkie wybrane przedmioty/The examinations are taken in all the subjects
studied.



Egzamin wewnętrzny (około 30% wartości matury), podlegający szkolnemu kalendarium:/Internal
Assessment (worth app. 30% of the examination result) subject to the school calendar



- prace pisemne z literatury/written assignment in Literature



- nagrania i prezentacje z literatury; nagrania z języka obcego/recordings and presentations in Literature,
recordings in a foreign language



- prace pisemne z przedmiotów z grupy 3 i 4/Group3 and 4 Internal Assessment work



- projekt z matematyki/Mathematics project



- Extended Essay (4.000 słów)/Extended Essay (4000 words)



- TOK Essay (1.600 słów)/TOK essay (1.600 words)



Egzamin zewnętrzny (około 70% wartości matury); 1-24 maja:/External examinations (worth app. 75%);
usually held between 1st and 24th May



- arkusze egzaminacyjne/examination papers

Wyniki matury/Examination results


Wyniki – 5 lipca, 15.30/Release of the results -5th July at 3.30 p.m.



Odbiór dyplomów – 1 września/Graduation ceremony - 1st September



Warunki uzyskania dyplomu:/To get a Diploma:



- uzyskanie co najmniej 24 punktów egzaminacyjnych/obtaining jointly at least
24 points



- uzyskanie co najmniej 12 punktów z przedmiotów na poziomie HL i 9 na
poziomie SL/obtainig at least 12 points at Higher Level and 9 at Standard Level



- zaliczenie Extended Essay’u i TOK Essay’u/at least grade D for both EE and TOK
Essay



Zaliczenie CAS-u/Completing CAS



Możliwość odpłatnego reklamowania wyników maturalnych/On paying a fee,
the possibility of having the papers re-assessd

Do przeczytania/To read


Regulamin IB/IBO General Rules and Regulations



Statut ZSO Nr5 we Wrocławiu, paragrafy odnoszące się do
działalności oddziałów IB/The School’s Statute – parts pertaining to
IBDP



Ocenianie w oddziałach realizujących program IB/IB Assessment
Policy



Regulamin wyjazdów na projekty edukacyjne/Rules governing the
participation in educational ventures outside the school.



Wszystkie dokumenty dostępne na stronie internetowej szkoły/All the
above documents are accessible on the school website.s

