
Klasa Ia – HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA 
 
Klasa humanistyczno-językowa to nowość w naszej szkole, która spełni oczekiwania najbardziej 

wymagających miłośników języków obcych oraz humanistów.  

 
Można w tej klasie wybrać jeden z dwóch wariantów. Warianty różnią się liczbą godzin i poziomem 
nauczania języka angielskiego. 
 
Wariant I  
Język angielski 16h w cyklu kształcenia – wzmocniony poziom nauczania  
I przedmiot rozszerzony – język polski – 24h w cyklu kształcenia 
II przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: biologia 12h, wiedza o społeczeństwie 10h 
lub j. hiszpański – 16h w cyklu kształcenia. 
Ponadto realizowany jest autorski program z przedmiotu uzupełniającego: warsztaty 
dziennikarskie. 
 
Wariant II  
I przedmiot rozszerzony – język polski – 24h w cyklu kształcenia 
II przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: biologia 12h, wiedza o społeczeństwie 10h 
lub j. hiszpański – 16h w cyklu kształcenia 
III przedmiot rozszerzony – język angielski – 18h w cyklu kształcenia 
 
Siatka godzin przedmiotów rozszerzonych: 
 

 
Przedmiot zakres 

rozszerzony 

Tygodniowa liczba godzin realizacji w klasach 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV 

Wszyscy realizują w 

klasie 

Język polski 
6 6 

4 oraz 

2 w grupach 

4 oraz  

2 w grupach 

Wybór jednego 

przedmiotu spośród 

podanych przez 

ucznia na poziomie 

rekrutacji 

Biologia 3 4 3 2 

Wiedza 

o społeczeństwie 
3 3 2 2 

Język hiszpański 4 4 4 4 

 
Ponadto dokonujesz wyboru poziomu języka angielskiego jako języka wiodącego: rozszerzony czy 
wzmocniony. 
 
Siatka godzin z j. angielskiego: 

  Tygodniowa liczba godzin realizacji w klasach 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV 

Wybór poziomu 

języka angielskiego 

Zakres 

rozszerzony-

wariant II 

3 4 6 5 

Wzmocniony* 

wariant I 
3 3 

3 

2** 

3 

2** 

 
*Dodatkowo realizujesz przedmiot uzupełniający: warsztaty dziennikarskie (2 godz.). 
**Dodatkowe obowiązkowe godziny j. angielskiego w praktyce w celu lepszego przygotowania do 
egzaminu maturalnego w trudniejszej nowej formule. 

Program klasy wychodzi naprzeciw wymaganiom, które obowiązywać będą absolwentów 

przystępujących do nowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego (od 2023r). Matura w nowej 

formule będzie zdecydowanie trudniejsza! Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 

sprawdzać będzie znajomość języka na poziomie C1 w skali Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego, ESOKJ. 

Dlatego też, w klasie humanistyczno-językowej proponujemy naszym uczniom zwiększoną liczbę 

godzin nauki języka angielskiego realizowanych (w niewielkich grupach) na poziomie rozszerzonym 

(18 godzin w cyklu) lub też dodatkowo z przedmiotem uzupełniającym – Warsztatami dziennikarskimi 

przy wyborze opcji języka angielskiego wzmocnionego (16 godzin w cyklu o 4 więcej niż wynika 



z rozporządzenia MEN). Dodatkowo uczniowie będą mogli wzbogacać swoją wiedzę oraz kultywować 

zainteresowania na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych o tematyce: kultura i historia krajów 

anglojęzycznych. Uczniowie klasy humanistyczno-językowej nie tylko mają więc możliwość 

dodatkowego „szlifowania” umiejętności językowych, lecz również podnoszenia swoich kompetencji 

językowych i kulturowych - przybliżamy zagadnienia kulturowe i zaawansowane słownictwo z zakresu 

historii, sztuki i literatury. Ponadto w zależności od dokonanego wyboru zdobędziesz szerokie 

kompetencje maturalne z języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie lub biologii, co umożliwi 

Ci otrzymanie wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym oraz podjęcie dalszej nauki na wybranych 

przez siebie studiach.  

O naszej jakości nauczania świadczą także różnorodne formy zajęć, które szkoła organizuje w ramach 

realizacji przedmiotu: 

− warsztaty prowadzone przez policjantów 

− spotkania z ciekawymi ludźmi tworzącymi lokalną kulturę, samorządowcami, artystami 

− wykłady z pracownikami naukowymi w ramach patronatu Uniwersytetu Śląskiego Wydziału 
Filologicznego 

 

NOWOŚĆ w tej klasie!!!   

Oferujemy wyjątkowy układ przedmiotów!!! 

W przypadku wyboru przez ucznia, obok języka polskiego, języka angielskiego i hiszpańskiego 

na poziomie rozszerzonym, uczeń będzie realizował trzy języki w rozszerzeniu! Jest to 

nowatorskie rozwiązanie oferowane w naszym liceum, skierowane do osób zainteresowanych 

nauką języków obcych i wiążących z tym swoją przyszłą karierę zawodową. 

Na języku hiszpańskim nauczanym w zakresie rozszerzonym szczególną uwagą będą się cieszyć 

rozmaite aspekty kultury Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych. Planowane są zajęcia 

na UŚ, wykłady pracowników naukowych UŚ u nas, wyjścia na wystawy i imprezy kulturalne 

związane z językiem hiszpańskim oraz zajęcia w Instytucie Cervantesa w Krakowie. 

 
Realizacja zajęć! 
W lasie językowej czekają na Ciebie prawdziwe wyzwania:  
✓ spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, nauki, sztuki i polityki  

✓ lekcje o charakterze warsztatowym, prowadzone w niewielkich grupach, z wykorzystaniem 
technik multimedialnych, w tym: zajęcia z native speakerami, tłumaczami, dziennikarzami, 
fotografami i ludźmi mediów  

✓ udział w międzynarodowych projektach (Erasmus, Aiesec) 

✓ wymiany międzynarodowe 

✓ wycieczki z przewodnikiem w języku angielskim 9 

✓ warsztaty i wykłady na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Akademii WSB w 
Dąbrowie Górniczej oraz British Council w Katowicach   

✓ udział w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach (Olimpiada Medialna, English High Flier, 
Understand, Discover Canada)  

✓ wizyty w teatrze, kinie, redakcjach gazet  

✓ redagowanie szkolnej gazetki  
✓ współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej  

 

Przykładowe kierunki studiów:  

➢ filologia angielska, filologia polska, filologia hiszpańska 

➢ dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, 

➢ lingwistyka, etnolingwistyka,  

➢ europeistyka, stosunki międzynarodowe, turystyka historyczna,  

➢ reżyseria, realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego, fotografia,  

➢ psychologia, pedagogika, socjologia,  

➢ prawo, administracja  

➢ i wiele innych, w tym kierunki studiów prowadzone w języku angielskim oraz studia za 

granicą!!! 


