
Klasa Id – PRAWNO-SPOŁECZNA 
 
Klasa ta przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych problemami życia społecznego, polityki, prawa i 

ekonomii. Ponadto przygotowuje do pracy w przestrzeni publicznej oraz mediach. 

Wybór przedmiotów rozszerzonych otwiera możliwość podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach 

związanych z naukami społecznymi, w szczególności: prawo, administracja, ekonomia, dziennikarstwo, 

politologia i stosunki międzynarodowe.  

Ważną funkcję w procesie dydaktycznym spełniają zajęcia dodatkowe oraz wycieczki edukacyjne: uczniowie 

będą mieć możliwość uczestniczenia w rozprawach sądowych, warsztatach w areszcie śledczym, spotkaniach 

z prawnikami, warsztatach z debat oksfordzkich. Swoją wiedzę uczniowie będą mogli sprawdzić w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych. 

Chcielibyśmy, aby uczeń kończący ten kierunek stał się świadomym, profesjonalnym uczestnikiem życia 

publicznego, kulturalnego i artystycznego, posiadającym wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania ważnych 

instytucji publicznych i społecznych, a także, aby zdobyte umiejętności i kompetencje umożliwiły mu sprawne 

funkcjonowanie w życiu prywatnym i zawodowym. 

 

 
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 – wiedza o społeczeństwie – 10h w cyklu kształcenia 
II przedmiot  rozszerzony – do wyboru spośród: geografia 12h lub historia 16h lub j. hiszpański – 16h w cyklu 
kształcenia (dla uczniów kontynuujących ten język po szkole podstawowej) 
Ponadto realizowany jest autorski program z przedmiotu uzupełniającego: warsztaty dziennikarskie. 
 
 
Wariant II  
I przedmiot  rozszerzony – wiedza o społeczeństwie – 10h w cyklu kształcenia 
II przedmiot  rozszerzony – do wyboru  spośród: geografia 12h lub historia 16h lub j. hiszpański – 16h w cyklu 
kształcenia (dla uczniów kontynuujących ten język po szkole podstawowej) 
III przedmiot rozszerzony – język angielski – 18h w cyklu kształcenia 
 
 

 
Przedmiot zakres 

rozszerzony 

Tygodniowa liczba godzin realizacji w klasach 

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

Wszyscy realizują w 
danej klasie  

Wiedza 
o społeczeństwie  

3 3 2 2 

Wybór jednego 
przedmiotu spośród 
podanych  

Geografia 3 4 3 2 

Historia 4 4 4 4 

Język hiszpański 4 4 4 4 

 
 
Ponadto dokonujesz wyboru poziomu języka angielskiego jako języka wiodącego: rozszerzony czy wzmocniony. 
 

  Tygodniowa liczba godzi realizacji w klasach 

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

Wybór poziomu 
języka angielskiego 

Zakres rozszerzony 3 4 6 5 

Wzmocniony* 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. 
 

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. 

W klasie prawno-społecznej 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 – warsztaty dziennikarskie, przy wyborze opcji języka angielskiego wzmocnionego  (16 
godzin w cyklu, o 4 więcej niż wynika z rozporządzenia MEN). Możliwość wyboru spośród języka angielskiego 
rozszerzonego oraz wzmocnionego (aż do 16 godzin w cyklu), wychodzi naprzeciw wymaganiom, które obowiązywać 
będą absolwentów przystępujących do nowego egzaminu maturalnego (od 2023 r.) 

 

NOWOŚĆ  w tej klasie !!!   
Oferujemy wyjątkowy układ przedmiotów !!! 

Wyboru przez ucznia, obok wiedzy o społeczeństwie,  języka angielskiego i języka hiszpańskiego na poziomie 

rozszerzonym, pozwala na studiowanie wielu kierunków np. prawa, stosunków międzynarodowych w języku 
obcym, w Polsce bądź za granicą. Ponadto, przy dobrej znajomości dwóch popularnych języków obcych, 
angielskiego i hiszpańskiego, można planować pracę w koncernach międzynarodowych czy mediach. To 
bardzo ciekawy i warty rozważenia układ przedmiotów. 
  
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. 
 
 

Proponowane kierunki studiów: 

 prawo, prawo i administracja, administracja publiczna, 

 politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka 

 administracja i samorządność, 

 geografia, geologia, archeologia 

 historia, 

 krajoznawstwo i turystyka historyczna 

 bezpieczeństwo narodowe 

 
 


