


Historia Szkoły 
• We wrześniu 1954 roku, w północnej części Wrocławia zainaugurowała pracę nowa 

placówka    o nazwie: Szkoła Podstawowa i X Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu - 

Karłowicach. Nowa szkoła była jedenastolatką, jedną z typowych szkół ogólnokształcących, 

jakie istniały w latach 1948-1966. 
 

• W 1959 roku patronką X LO została Stefania Sempołowska (1870-1944), pedagog, 

organizatorka tajnego nauczania w czasie zaborów, współzałożycielka zawodowych organizacji 

nauczycielskich, redaktorka czasopism i autorka książek dla młodzieży. 

 

• W 1992 roku, jednego dnia, wszyscy nauczyciele wraz z uczniami przenieśli się  

 z gmachu przy al. Kasprowicza na ul. Pieszą 1. 
 

• W latach 1999-2008 w gmachu przy ul. Pieszej 1  

 współistniały dwie szkoły: X LO i Gimnazjum Nr 32. 
 

• W roku 2014 szkoła obchodziła 60-lecie swojego  

       istnienia.  

  

 

 
 Z okazji  50-lecia w 2004 roku  powstała okolicznościowa  tablica.  
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LOKALIZACJA I DOJAZD 





1 A 
Klasa  Przedmioty  

rozszerzone  
Ilość godz. 
tyg. w 
klasach 

Języki obce Przedmioty 
liczone do pkt. 
rekrutacyjnych 

I A  j. ang    ANG      NIEM j. polski  

biologia  1 5 5  4 4 5      3 3 2 j. obcy (ocena wyższa) 

geografia  1 5 5  matematyka 

geografia  



1 B 

Klasa  Przedmioty  
rozszerzone  

Ilość godz. 
tyg. w 
klasach 

Języki obce Przedmioty 
liczone do pkt. 
rekrutacyjnych 

I B j. ang     ANG     NIEM j. polski  

historia 2 6 6  4 4 5     3 3 2 j. obcy (ocena wyższa)  

wos 1 4 4 matematyka 

historia 



1 C1 
Klasa  Przedmioty  

rozszerzone  
Ilość godz. 
tyg. w 
klasach 

Języki obce Przedmioty 
liczone do pkt. 
rekrutacyjnych 

I C1 j. ang   ANG     NIEM j. polski  

biologia  1 5 5   4 4 5     3 3 2 j. obcy (ocena wyższa)  

chemia 1 5 5  matematyka 

biologia 



1 C2 
Klasa  Przedmioty  

rozszerzone  
Ilość godz. 
tyg. w 
klasach 

Języki obce Przedmioty 
liczone do pkt. 
rekrutacyjnych 

I C2 j. ang   ANG     ROS j. polski  

biologia  1 5 5   4 4 5     3 3 2  j. obcy (ocena wyższa) 

chemia 1 5 5  matematyka 

biologia 



1 D 
Klasa  Przedmioty  

rozszerzone  
Ilość godz. 
tyg. w 
klasach 

Języki obce Przedmioty 
liczone do pkt. 
rekrutacyjnych 

I D  j. ang   ANG     NIEM j. polski  

matematyka 3 8 9  4 4 5     3 3 2 j. obcy (ocena wyższa)  

fizyka  1 5 5  matematyka 

fizyka 



1 E 
Klasa  Przedmioty  

rozszerzone  
Ilość godz. 
tyg. w 
klasach 

Języki obce Przedmioty 
liczone do pkt. 
rekrutacyjnych 

I E j. ang    ANG     NIEM j. polski  

matematyka 3 5 8  4 4 5      3 3 2 j. obcy (ocena wyższa) 

fizyka 1 4 4 matematyka 

informatyka 1 4 2 fizyka 



WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH 

REKRUTACJI MOŻNA ZNALEŹĆ NA  NASZEJ  

STRONIE INTERNETOWEJ 

 

zakładka: Zasady Rekrutacji 



Gabinety przedmiotowe 



Oglądamy widmo neonu. 



Na lekcjach chemii przeprowadzamy różne doświadczenia.  Bardzo często przeprowadzają je uczniowie. 
Później piszemy sprawozdania z tego, co zobaczyliśmy. 



 Na zajęciach biologii oglądamy preparaty pod mikroskopami oraz zdjęcia 
i materiały związane z tematem lekcji. 

 



Historia 

W sali historycznej znajdziemy artefakty 
związane z historią np. szable, hełmy. 

Na lekcjach korzystamy z rzutnika, 
oglądamy zdjęcia, filmy, słuchamy 
piosenek. 



Pracownie komputerowe 
W naszej szkole są dwie pracownie komputerowe: 

-Jedna na 17 stanowisk (tam odbywają się lekcje informatyki). 

 

- oraz druga na 32 stanowiska ( tam odbywają się zajęcia 

 z innych przedmiotów np. historii).  





Sale, w których prowadzone 
są zajęcia wych. fizycznego: 



 









W auli znajduje się duża scena. 
Profesjonalne nagłośnienie  i 
oświetlenie umożliwiają organizację  
uroczystości szkolnych na wysokim 
poziomie. 





• DSD (przygotowanie do paostwowego egzaminu z języka niemieckiego) 
• Odyseja Umysłu 
• Koło turystyczno- krajoznawcze 
• Zespół muzyczny „Utalentowana Dziesiątka” 
• Dyskusyjny Klub Filmowy 
• Teatr „Dziesiątka” 
• Zajęcia sportowe 
• Zajęcia przedmiotowe: w zależności od potrzeb 
     i zainteresowao uczniów (oferta co roku jest  
     dostosowywana do aktualnych potrzeb młodzieży)  
        



Koła sportowe i rekreacyjne: 

• koszykówka 

• siatkówka 

• piłka nożna 

 



Odyseja Umysłu 

Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie 
międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt 
tysięcy uczniów i studentów z całego świata. 
 
Celem Odysei jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody 
człowiek. Uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując 
grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów 
rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązad można na wiele sposobów. 



Nasze liceum sięgało po trofeum najlepszej drużyny w Polsce 2 razy :  

-Mistrzostwo Polski w Finałach w Gdańsku 2009. 

-Mistrzostwo Polski w Finałach w Gdańsku 2013. 

 

Uczniowie naszej szkoły dwukrotnie reprezentowali Polskę                                   

w Ogólnoświatowych  Finałach  Odysei Umysłu odbywających się                

w USA ( 2009r, 2013r) 

Zwycięska drużyna wraz z trenerkami 2013 



Teatr prowadzony jest 

przez panią Grażynę 

Melską – nauczycielkę  

języka polskiego oraz pana 

Stanisława  Melskiego – 

aktora i reżysera Teatru 

Polskiego 

W marcu 2018 

miała miejsce 74. 

premiera teatru; 

spektakl pt.: 

„Wesele” 

 



W ostatnich latach odbyły się koncerty: 

 „ Najpiękniejsze piosenki z filmów                         
o miłości” 

 „Koncert Wiosenny” 

 „The Beatles Forever” 

 „Najsłynniejsze Riffy Gitarowe” 

• „Narodowe Czytanie Jesieni” 

Co roku powstają koncerty „Utalentowanej 
Dziesiątki”, których celem jest prezentowanie na 

forum szkoły muzycznych talentów i pasji uczniów.  



Nasze liceum jest organizatorem pięciu stałych konkursów.  Są to: 

-Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej    

-Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz 

-Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska.  

-Powiatowy Konkurs Literacki X LO i Muzeum Narodowego 

-„PAX ET BONUM” – konkurs  literacki, recytatorski 

 

 



•Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

•Fundacja Wiosna (Szlachetna Paczka) 

•Wspieramy schronisko zwierząt (wycieczki wolontariuszy) 

•Fundacja „Przyjazny dom” 

•Szkolne Koło Caritas  





W celu bliższego poznania się, 
uczniowie klas pierwszych 
wyjeżdżają we wrześniu na 

wycieczki integracyjne 



 Dzięki niemu na przerwach rozbrzmiewa muzyka, którą wybierają 
uczniowie. Umożliwia on również przekazywanie ogłoszeo                        
i pozdrowieo. 

 



Większośd pedagogów  w naszej 
szkole to nauczyciele dyplomowani. 

Niektórzy posiadają uprawnienia   
do nauczania dwóch przedmiotów. 
W kadrze jest też kilku nauczycieli 

z tytułem naukowym doktora.  
Wielu z naszych „belfrów”               

to absolwenci naszego liceum. 
 
 Lekcje trwają od 8.00-15.20 
 Pielęgniarka pon-czw (8.00-15.00) 
Pedagog/psycholog - pełny etat 



Certyfikaty 

1. „Za jakość kształcenia uczniów” przyznany przez 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politechnikę 

Wrocławską; 

 

2. „Szkoła odkrywców talentów” 

 

3. „Bezpieczna szkoła-Bezpieczny uczeń” 

 

4. „Szkoła w ruchu” 

 

5. „Promowanie aktywności fizycznej” 

 

 



Nasze sukcesy 

• LO nr X jest wśród 500 najlepszych liceów 

   ogólnokształcących w Polsce, sklasyfikowanych 

   w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 

   „Perspektywy 2018” i przysługuje mu tytuł 

   „Brązowej Tarczy 2018”.  

 

• Zdawalność egzaminu maturalnego w roku 

szkolnym  2016/2017 wyniosła 97% 

 

• Wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych 

są wyższe od średnich wyników liceów 

wrocławskich  

 
 

 



Nasze sukcesy 2017-2018 

I miejsce w XVII edycji Konkursu na Najlepszy 

Samorząd Szkolny Wrocławia 

 

I miejsce w Konkursie „Europa w obliczu wyzwań” 

(patronat: europoseł  Kazimierz Michał Ujazdowski”); 

 

I miejsce w Konkursie „Wymiary wolności – pięć 

zdań o wolności.”  

 

I Miejsce w XV. Olimpiadzie Pierwszej Pomocy; 
 

 

 



Nasze sukcesy 2017-2018 

• III miejsce w Międzyszkolnym Turnieju 

Znajomości Mapy 

• IV Miejsce w 50. Olimpiadzie Krajoznawczej 

Dolnego Śląska 

• V Miejsce w puli konkursów „Wielka Nagroda 

Wrocławia”  

• I miejsce na XI Festiwalu Piosenki Angielskiej 

• II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pieśni i 

Piosenki Patriotycznej 
 

 



Projekty edukacyjne 

1. Dolnośląska e-szkoła na platformie edukacyjnej     

 FRONTER. 

 

2. Szkoła w mieście 

 

3. Niemiecko-francusko-polski projekt edukacyjny 

„Kinema”. W kwietniu 2018 r. odbył się jego finał  

 we Francji. Patronat nad projektem z ramienia Polski 

sprawował Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego. 

 



Projekty edukacyjne 

4. Projekty Fundacji Eko Centrum („Każdy Inny, Wszyscy 

Równi”, „Jeden Świat”, „Przemóc Przemoc”, „Dogadajmy się.”)  

 

5. Organizacja 50. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego 

Śląska (patronat: Uniwersytet Wrocławski) 

 

6. Projekty edukacjyne we współpracy z wrocławskimi 

uczelniami wyższymi;  Uniwersytet Wrocławski („Komórka i 

jej molekularne tajemnice”, „Ciekawa biochemia”, „Weekend z 

Historią”, „Kawiarnia Ziemiańska”) oraz Politechnika 

Wrocławska (Dolnośląski Festiwal Nauki) 



 Znajdziecie tu:  
• bieżące wydarzenia 
• plany lekcji 
• dzwonki 
• konkursy 
• materiały edukacyjne 
• …oraz wiele innych 

 
       

 
 

 www.lo10.wroc.pl 



mailto:lo10@lo10.wroc.pl
mailto:lo10@lo10.wroc.pl


Możecie przyjechad na rowerach. 
Stojaki już na Was czekają. 

 
Serdecznie zapraszamy  

do X LO  
we Wrocławiu 



 Dziękujemy 


