
Klasa IA – HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA 

Przeanalizuj i wybierz wariant zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 

Wariant Opcja Przedmiot rozszerzony Przedmiot rozszerzony Przedmiot rozszerzony 

I A j. polski biologia j. angielski 

I B j. polski wiedza o społeczeństwie j. angielski 

 

Sitaka godzin dla klasy IA 

Wariant IA 
Tygodniowa liczba godzin realizacji w klasach 

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

Przedmiot 
rozszerzony 

Język polski 5 6 7 6 

Przedmiot 
rozszerzony 

Biologia 3 4 3 2 

J. wiodący 
J. angielski 

rozszerzony 
4 4 5 5 

 
albo 
 

Wariant IB 
Tygodniowa liczba godzin realizacji w klasach 

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

Przedmiot 
rozszerzony 

Język polski 5 6 7 6 

Przedmiot 
rozszerzony 

Wiedza o 
społeczeństwie 

3 3 2 2 

J. wiodący 
J. angielski 

rozszerzony 
4 4 5 5 

 

Drugi język obcy do wyboru spośród: j. niemiecki, j. rosyjski , j. hiszpański, j. włoski.  

Przedmiotem wiodącym jest język polski realizowany w zakresie rozszerzonym w dużej liczbie 

godzin. Podczas tych zajęć uczeń będzie miał okazję zgłębić tajemnicę literatury, poszerzyć 

swoją wiedzę z zakresu zjawisk kulturowych, filozofii i teorii literatury. Daje to niewiarygodne 

możliwości poszerzania swoich kompetencji językowych, literackich i pisarskich. 

Wariant IA  oferuje możliwość nauki biologii w zakresie rozszerzonym.  Ucząc się tego 

przedmiotu, uczeń dotknie największych tajemnic życia od poziomu  funkcjonowania komórek 

po organizmy najbardziej wyspecjalizowane. Poczuje się jak naukowiec oglądając świat 

pod mikroskopem i jak młody chirurg, gdy przeprowadzi samodzielnie sekcję ryby. Nauczy się 



współpracy w zespole uczestnicząc w realizacji projektów badawczych w dziedzinie zoologii 

bezkręgowców, ekologii i ochrony przyrody. Wybierając biologię uczeń zyska możliwość 

zrozumienia praw otaczającej go przyrody, aby poczuć się jej częścią i aktywnie przeciwdziałać 

jej degradacji zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. 

Wariant IB oferuje możliwość nauki wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. 

Gwarantujemy, że te zajęcia zaznajomią ucznia z obowiązującym aktami prawnymi i przepisami 

prawa. W ramach tych zajęć będzie możliwość uczestniczenia w spotkaniach z adwokatami, 

radcami prawnymi i prokuratorami. Uczniowie będą mogli również brać udział w rozprawach 

sądowych, aby poznać tajniki zawodów prawnych.  W ramach rozszerzonej wiedzy 

o społeczeństwie dbamy również o kształtowanie świadomości obywatelskiej i wrażliwości 

społecznej. Uczniowie będą mieli okazję zaangażować się we współpracę z samorządem 

lokalnym i instytucjami działającymi na terenie naszego miasta. Młodzież wzbogaci swoje 

umiejętności, poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy np. podczas prac nad projektami 

tworzonymi we współpracy z Urzędem Miasta. 

III przedmiotem rozszerzonym jest język angielski (kontynuacja), który pozwoli uczniom 

na przygotowanie się do dużo trudniejszego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu 

(poziom B2+ oraz C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi). 

 

Dodatkowo w tej klasie uczeń będzie realizował: w klasie I – matematyka wyrównanie szans 
(1 godzina/tydzień), w klasie II – poznaj siebie (1 godzina/tydzień), w klasie III – warsztaty 
dziennikarskie (1 godzina/tydzień). 

Warsztaty dziennikarskie to przedmiot dodatkowy realizowany w wariancie IA i IB. Zajęcia te 

są idealne dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w dziennikarstwie, lub myślą o 

pracy w różnorodnych instytucjach samorządowych.  

 

Przykładowe kierunki studiów: 

 filologia angielska, filologia polska, filologia niemiecka 
 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 


