PROFIL MATEMATYCZNO - FIZYCZNY
Dlaczego profil matematyczno-fizyczny?
Lubisz łamigłówki matematyczne, chcesz poznać matematykę - królową nauk?
Bawią Cię szarady, szukasz rozwiązań trudnych zadań?
A może interesuje Cię jak funkcjonuje świat, jego właściwości, jaka jest struktura
wszechświata, jakie prawa nim rządzą?
Przyjdź do nas.
W przyszłym roku czeka na Ciebie klasa o profilu matematyczno-fizycznym.
Zapewniamy wysoki poziom nauczania przedmiotów, profesjonalną kadrę, ciekawe
lekcje z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. Będziesz mógł pogłębiać swoje
zainteresowania, przede wszystkim z zakresu nauk ścisłych.
Zdobywanie wiedzy nie ogranicza się jedynie do teorii – na lekcjach fizyki
uczniowie wykonują doświadczenia, które pozwalają na sprawdzenie poznanych
informacji w praktyce. W razie trudności można liczyć na pomoc starszych kolegów,
bardziej zaprawionych w boju, oraz nauczycieli – ekspertów w swojej dziedzinie.
Nasza szkoła wychowała już laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych
z matematyki czy fizyki.
Wśród studentów wydziałów nauk ścisłych Politechniki Warszawskiej,
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej jest wielu
absolwentów naszego liceum.

Serdecznie zapraszamy, przyjdź do nas.

Profil matematyczno-fizyczny w opinii absolwentów naszej szkoły:
Piotr Szczerbiński student Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
Nazywam się Piotr Szczerbiński i jestem absolwentem liceum im. Mikołaja Reja.
Byłem w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Z czasem spędzonym w liceum
wiążę dobre, miłe, pozytywne wspomnienia.
Zarówno atmosfera szkoły mi odpowiadała jak i było to dobre przygotowanie
do matury oraz studiów.
Zarówno ja jak i osoby z mojej klasy uzyskaliśmy wyniki z matury pozwalające
nam dostać się na kierunki, na które pragnęliśmy oraz poradzić sobie
z utrzymaniem się na nich.
Zwłaszcza na pierwszym roku studiów daje się odczuć to, że porządne
przygotowanie z liceum jest bardzo pomocne.
Około połowa mojej klasy poszła na Politechnikę Warszawską.
Ja obecnie kończę Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej.
Myślę, że to właśnie fizyka w tym liceum zachęciła mnie do wstąpienia do Koła
Naukowego Fizyków na studiach.
W naukach ścisłych takich jak matematyka i fizyka bardzo ważne jest rozumienie
tego co się robi, myślenie a nie tylko bezmyślne uczenie się na pamięć.
Klasa o profilu matematyczno-fizycznym w tym liceum naprawdę uczy fizyki
i matematyki w taki sposób, że się ją rozumie i umie się podejść do
rozwiązywanego problemu w odpowiedni sposób.
Nie do pominięcia są również pewne podstawy informatyki: algorytmiki
i programowania.
Gdyby ktoś mnie pytał czy polecam, mogę z czystym sumieniem stwierdzić,
że polecam.

