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Osiągnięcia 

 

Jednym z moich większych sukcesów jest uczenie 
się w najlepszym liceum w województwie łódzkim 
( I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi). Klasę drugą 
ukończyłam ze średnią ocen 5,57, która była 
najwyższą średnią w szkole w roku szkolnym 
2017/2018.  
Zaangażowałam się w wiele akcji społecznych. 
Przede wszystkim byłam współorganizatorem 
akcji charytatywnej „ Wszyscy dla Piotrusia” dla 
chorego na neuroblastomę IV stopnia 
zaawansowania 20 – miesięcznego Piotra 
Święconka. W ramach naszych działań wraz  
z grupą uczniów mojej szkoły zorganizowałam 
walentynkowy bieg charytatywny, liczne licytacje 
internetowe, zbiórkę korków, w której brały udział 
łódzkie szkoły. 

W roku szkolnym 2017/2018 byłam członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu. Jako 
wolontariusz miałam aktywny udział w organizacji charytatywnego koncertu „ Z miłością 
nam do twarzy”. Wraz innymi uczniami I LO w Łodzi organizowałam ogólnoszkolny Tydzień 
Języków. W roku 2016, 2017 , 2018 pełniłam funkcję asystenta nauczyciela 
przedsiębiorczości, pomagając prowadzić „Projekt firma”. Brałam również czynny udział w 
organizacji Konferencji LODZ MODEL UNITED NATIONS 2018, która odbywała się w dniach 
7-9 czerwca 2018 roku w Łodzi. W roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyłam w programie 
edukacyjnym „ Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo”, gdzie pełniłam funkcję dyrektora 
naczelnego. W klasie pierwszej byłam uczestnikiem etapu wojewódzkiego Olimpiady 
Geograficznej. 

 

O sobie 

Jestem uczennicą klasy maturalnej I LO im. M. Kopernika w Łodzi o profilu o profilu 
matematyczno- historyczno- geograficzno- językowym.  
Jestem osobą bardzo ambitną i zdeterminowaną w dążeniu do postawionych sobie celów. 
W życiu staram się kierować przede wszystkim swoją ogromną empatią do innych ludzi, ale 
również mądrością, zdobywaną na każdym szczeblu edukacji. Poza osiąganiem wysokich 
wyników w nauce niezmiernie ważne jest dla mnie niesienie pomocy innym ludziom.  
Z ogromnym zaangażowaniem i chęcią biorę udział w różnorodnych akcjach 
charytatywnych. Największą motywacją do nauki jest dla mnie nagroda w postaci wysokiej 
średniej ocen za wysiłek i pracę jaką wkładam, aby uzyskać jak najlepszy wynik na 
świadectwie. 

 



 

 

 

 

Plany na przyszłość 

 

Swoją przyszłość chciałbym połączyć z prawem lub psychologią w biznesie. Nauka  
w najlepszym liceum w województwie łódzkim i osiąganie wysokich wyników w nauce zbliża 
mnie do realizacji moich marzeń. Od najmłodszych lat interesują mnie oba kierunki.  
Po ukończeniu nauki w liceum, chciałabym również doskonalić swoje umiejętności językowe 
korzystając z różnych kursów i wyjazdów także zagranicznych. Obecnie uczę się języka 
angielskiego i niemieckiego. 


