
ZAPRASZAMY DO 7 KLAS PIERWSZYCH 

1A BIOLOGIA – CHEMIA – MATEMATYKA (dodatkowe warsztaty medyczne realizowane  

we współpracy z MUP) 

1B CHEMIA – MATEMATYKA  (innowacja pedagogiczna: pracownia chemiczna) 

1C MATEMATYKA – GEOGRAFIA – J. ANGIELSKI (przedmiot uzupełniający: biznes i zarządzanie 

realizowany we współpracy z SGH – klasa patronacka) 

1D MATEMATYKA – FIZYKA (innowacja pedagogiczna: klasa politechniczna (klasa patronacka)  

i współpraca z PW, warsztaty informatyczne) 

1E JĘZYK POLSKI – HISTORIA/WOS – JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA 

1F BIOLOGIA – CHEMIA – JĘZYK ANGIELSKI (przedmiot uzupełniający: psychologia) 

1G MATEMATYKA – FIZYKA – INFORMATYKA (innowacja pedagogiczna: pracownia 

astronomiczno-fizyczna, warsztaty informatyczne) 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MAŁACHOWIANKĘ?  

• Uzyskasz świetne wyniki na maturze, 

• będziesz mógł rozwijać pasje i zainteresowania, działać na rzecz innych i w wolontariacie, 

• przeżyjesz niezwykłą przygodę edukacyjną,  

• dostaniesz się na wymarzone studia na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą…. 

Oto fakty:  

• Wg Rankingu Liceów miesięcznika Perspektywy Małachowianka w 2022 r. wciąż jest w „złotej 

setce”, zajmując pozycję 98. W Rankingu Wojewódzkim szkoła zajmuje pozycję 31. 

• Od lat w Płocku absolwenci Małachowianki uzyskują najwyższe wyniki maturalne.  Zdawalność 

matury wynosi 100 %. 

• W ostatnich badaniach EWD  liceum osiągnęło świetne wyniki i jest SZKOŁĄ SUKCESU.  Naucza 

na tyle skutecznie, że wyniki końcowe są znacznie wyższe od przewidywanych. Liceum osiąga 

bardzo dobre efekty w postaci wysokich wyników na egzaminie maturalnym. 

• Odnosi sukcesy międzynarodowe: W 2016 roku uzdolnieni fizycy z Małachowianki jako zespół 

Pyramid Hunters, pracujący pod kierunkiem prof. J. Kempy wygrali konkurs CERNowski 

Beamline for Schools na najlepszy projekt.  Uhonorowani zostali głosami płocczan tytułem 

„Płocczanina Roku” i statuetką B. Krzywoustego. 

• Rokrocznie do egzaminu maturalnego w Małachowiance przystępuje ponad 200 absolwentów, 

a co ważniejsze uzyskują najwyższe noty w obszarze działania płockiej delegatury Kuratorium 

Oświaty w Warszawie.  

• W 2016, 2018 i 2021 r. absolwenci Małachowianki znaleźli się w szacownym gronie 25 

najlepszych maturzystów w Polsce, a tym samym zostali laureatami Ogólnopolskiego Projektu 

„Matura na 100 procent”. 



• Od 2015 do 2021 roku mieliśmy 33 olimpijczyków: w tym 9 laureatów oraz 27 finalistów. 

Uczniowie Małachowianki zdobywali laury w olimpiadach: matematycznej, fizycznej, 

historycznej, j. łacińskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego,  biologicznej, wiedzy ekonomicznej, 

literatury i j. polskiego, wiedzy o mózgu, wiedzy o mediach, teologicznej, historycznej. Dzięki 

tym sukcesom liceum wciąż utrzymuje się w gronie „Złotych szkół”, na miejscu zbliżonym  

do uzyskanego w 2021 roku 98 w kraju w rankingu szkół miesięcznika Perspektywy 

• W 2019 r. w III edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu” na  twórczą, innowacyjną szkołę 

Małachowianka zdobyła nagrodę główną. 

• Dwukrotnie (w roku 2017 i 2018) uczniowie Małachowianki zakwalifikowali się do Programu 

FLEX i  tym samym przeżyli wielomiesięczną przygodę w USA. Program FLEX umożliwia 

kolejnym uczniom  naukę w amerykańskiej szkole, rozwój osobisty i kulturowy. 

• W kategorii szkół ponadpodstawowych z Mazowsza Małachowianka zdobyła Srebrną tarczę 

szkoły aktywnej turystycznie. 

• W roku 2019 szkoła otrzymała wyróżnienie od Marszałka Województwa w związku z 

największą ilością stypendystów w konkursie dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

• W 2022 r. Małachowiak został przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. 

A ponadto czeka Cię tu: 

➢ Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim, Szkołą Główną Handlową (klasa patronacka), Centrum 
Badań Kosmicznych PAN, FILIĄ Politechniki Warszawskiej w Płocku (klasa patronacka), 
Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, 

➢ Nauczane języki obce: J. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski, j. francuski 

➢ Realizujemy program Deutsch [PLUS]+ Jest to projekt wspierający szkoły w działaniach na rzecz 
języka niemieckiego i aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach 
(imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut. 

➢ Możliwość udziału w wymianie młodzieży ze szkołami z Francji, Hiszpanii i Niemiec. 

➢ Wyjazdy na kursy językowe do Hiszpanii i Anglii. 

➢ Możliwość udziału w projektach społecznych, kołach zainteresowań, w tym kole szachowym, 
strzeleckim, informatycznym z elementami robotyki, astronomicznym, teatrze Sfera, chórze 
Minstrel. 

➢ Możliwość skorzystania z obserwatorium astronomicznego, ogródka meteorologicznego,  
świetnie wyposażonych pracowni, nowoczesnej biblioteki i czytelni, szkolnego barku. 

➢ W szkole obowiązuje wyróżnik jednolitego stroju oraz elektroniczne karty dostępu. 

➢ Uczniowie spoza Płocka mogą zamieszkać w Bursie Płockiej znajdującej się przy ul. 3 Maja 35 
w Płocku. 

 

 

 

 

http://malachowianka.edu.pl/index.php/2022/01/14/malachowiak-przewodniczacym-mlodziezowej-rady-miasta-plocka/


 

 

 

 


