
TWOJE
PASJE!

Tu znajdziesz wszystko!

KLASA  O NACHYLENIU POLITECHNICZNYM 
Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ  I ELEMENTAMI 
PROJEKTOWANIA PRZESTRZENNEGO

Współczesny świat zobowiązuje młodego czło- 
wieka do biegłej znajomości technik informa- 
cyjnych i orientacji w nowoczesnych technologiach. 
Chcesz w przyszłości studiować lub pracować w 
zawodach, które są atrakcyjne, poszukiwane na 
rynku pracy i dobrze płatne? Zdobyte w tej klasie 
umiejętności i kompetencje pozwolą to zrealizować.

CO CIĘ WYRÓŻNI SPOŚRÓD TYSIĘCY 
ABSOLWENTÓW?

Wysokie kompetencje i zaawansowane umiejęt-
ności w posługiwaniu się:

l gra�ką komputerową 2D i 3D
l fotogra�ą cyfrową i jej przetwarzaniem (retusz, 
fotomontaż)
l technologią druku 3D i jej zastosowania 
l narzędziami do tworzenia stron WWW
l oprogramowaniem biurowym (edytory tekstu, 
korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne, 
bazy danych, OCR)
l technikami elektronicznej komunikacji (poczta 
e-mail, komunikatory, współdzielenie plików, 
praca i zarządzanie grupą roboczą)
l  ,,chmurą i jej usługami” w pracy i do celów 
prywatnych 

Organem prowadzącym
Liceum Ogólnokształcące
jest Gmina Gogolin.

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Gogolinie
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 Klasa o nachyleniu politechnicznym
z gra�ką komputerową i elementami

projektowania przestrzennego



Mamy NOWĄ PRACOWNIĘ DO GRAFIKI KOM-

PUTEROWEJ. Uczniowie określonych klas liceum 

pod fachowym okiem specjalisty - gra�ka kompu- 

terowego z �rmy Chespa - wkraczają w świat 

gra�ki komputerowej. 

Zajęcia odbywają się dzięki specjalistycznemu 

oprogramowaniu: Adobe Creative Cloud.

Na zajęciach rysunku technicznego i gra�ki 

komputerowej uczniowie nabędą umiejętności 

komponowania form architektonicznych. Celem 

zajęć będzie także ćwiczenie widzenia przes- 

trzennego, poznawanie podstaw projektowania 

elementów architektury wnętrz, krajobrazu, 

urbanistyki. Będziesz mógł wcielić się w rolę 

kreatora i projektanta mody. 

Rysunek techniczny - wykonany zgodnie z 

przepisami i obowiązującymi zasadami - stał 

się językiem, którym porozumiewają się 

inżynierowie i technicy wszystkich krajów. 

Powszechne i międzynarodowe znaczenie 

rysunku technicznego umożliwia korzystanie 

z wynalazków i ulepszeń z całego świata.

W technice jedną z podstawowych form przeka-
zywania informacji (np. między konstruktorem 
jakiegoś urządzenia a jego wykonawcą) jest 
rysunek.

Rysunek techniczny jest specjalnym rodzajem 
rysunku wykonywanego według ustalonych zasad 
i przepisów. Dzięki zwięzłemu i przejrzystemu 
wyrażaniu kształtów i wymiarów odwzorowywa-
nego przedmiotu rysunek ten dokładnie wskazuje 
jak ma wyglądać przedmiot po wykonaniu.

Znajomość zasad sporządzania i umiejętność 
odczytywania rysunku technicznego umożliwa 
przekazywanie myśli naukowo-technicznej w pos- 
taci np. projektu maszyny lub urządzenia.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

- Politechniką Opolską. Uczestniczymy w zmaganiach 
,,Opolskiej Ligi Robotów”, gdzie zdobywamy tytuły 
laureatów i �nalistów.

- WAT. Dzięki współpracy, uczestniczymy w ,,Ogólnopol-
skim Konkursie Matematycznym im. Sylwestra Kaliskiego”,  
gdzie nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów 
i �nalistów.


