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Osiągnięcia  
 

W roku szkolnym 2017/2018, na 

zakończenie drugiej klasy uzyskałam średnią 

5,40. Była to najwyższa średnia w klasie oraz 

jedna z wyższych w całej szkole. Uzyskałam 

także ocenę celującą z przedmiotu 

rozszerzonego - matematyki, była to jedyna 

ocena celująca w całej klasie. Ponadto 

otrzymałam oceny bardzo dobre z moich 

pozostałych przedmiotów rozszerzonych - 

chemii i biologii. Poza tym miałam także 

ocenę celującą z języka łacińskiego, który 

niewątpliwie uważam za potrzebny 

osobom będącym na kierunku takim jak ja, czyli biologiczno- chemiczno- 

matematycznym. Drugą klasę liceum ukończyłam ze świadectwem  

z wyróżnieniem, mając same oceny celujące i bardzo dobre oraz wzorowe 

zachowanie. 

 

O sobie 

 

Obecnie jestem w klasie maturalnej XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi. Od zawsze jestem umysłem ścisłym  

i z całą pewnością mogę stwierdzić, że moimi ulubionymi przedmiotami szkolnymi 

są matematyka oraz chemia, dlatego też zdecydowałam się na zdawanie tych 

przedmiotów na maturze na poziomie rozszerzonym. Te przedmioty są dla mnie 

ogromną pasją i czerpię z nich dużo radości. Nauka jest nieodłącznym elementem 

mojego życia i mam nadzieję, że w przyszłości mój wysiłek zaprocentuje. Poza tym 

lubię także biegać i jeździć na rolkach. Bardzo często spędzam czas z moją 

ośmioletnią siostrą, której pomagam w różnych zadaniach domowych  

i w pokonywaniu wielu trudności. Uczęszczam także na zajęcia scholii, na których 

wraz z innymi osobami uczymy śpiewu młodsze dzieci.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Plany na przyszłość 

 

W przyszłości chciałabym zostać nauczycielką lub pracować w laboratoriach 

chemicznych. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Uważam,  

że byłabym właściwą osobą na to stanowisko. Ponadto chciałabym 

przekazywać innym zdobytą przeze mnie wiedzę i dzielić się z nimi ulubionym 

przedmiotem. W tym momencie wymarzonymi dla mnie kierunkami na 

studiach są ''Chemia medyczna'' lub ''Farmacja''. Mam nadzieję, że napisana 

przeze mnie matura będzie odzwierciedleniem mojej trzyletniej pracy w liceum 

i bez problemu dostanę się na wybrane kierunki. 


