
Klasa ID – SPOŁECZNO-JĘZYKOWA 

Przeanalizuj i wybierz wariant zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 

Wariant Opcje Przedmiot rozszerzony Przedmiot rozszerzony Język wiodący 

I A wiedza o społeczeństwie historia j. angielski 

I B wiedza o społeczeństwie biologia j. angielski 

 

Siatka godzin dla klasy ID 

Wariant IA 
Tygodniowa liczba godzin realizacji w klasach 

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

Przedmiot 
rozszerzony 

Wiedza 
o społeczeństwie 

2 3 3 2 

Przedmiot 
rozszerzony 

Historia 4 4 4 4 

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 

Wiedza 
o społeczeństwie 

2 3 3 2 

Przedmiot 
rozszerzony 

Biologia 3 4 3 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 wiedza o społeczeństwie realizowana w zakresie rozszerzonym 

w dużej liczbie godzin. 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. 

Wariant IA oferuje możliwość nauki historii w zakresie  rozszerzonym. Zajęcia te przygotowują 

zarówno do egzaminu maturalnego, jak i pozwalają poszerzyć zainteresowania poprzez udział 

w projektach, konkursach, olimpiadach czy wycieczkach. Przygoda z historią może przenieść 

uczestników zajęć nie tylko w świat konfliktów i wojen, ale także ten przepełniony barwną 

kulturą, sztuką oraz codziennym życiem ludzi. Tu dowiecie się, co trapiło i cieszyło naszych 

przodków, jak pozbywano się niechcianych władców, co cieszyło oko Romantyków, po co 

i do czego było żarno oraz wiele innych ciekawych rzeczy.   

 

Wariant IB 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. 

 

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 – edukacja 

prawna (1 godzina/tydzień). 

Edukacja prawna to przedmiot dodatkowy realizowany w wariancie IA i IB. Zajęcia mają  

uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym 

życiu, z  czego często nie zdajemy sobie sprawy. 

 

 



Klasa ID i oferowane w niej przedmioty rozszerzone otwierają drogę do  podjęcia w przyszłości 

studiów na  wszelkich kierunkach związanych z:  

 naukami społecznymi, w szczególności: prawo, administracja i samorządność, 

ekonomia, dziennikarstwo, politologia,  stosunki międzynarodowe , europeistyka, 

historia,  krajoznawstwo i turystyka historyczna,  bezpieczeństwo narodowe. 

 naukami medycznymi: np.. położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, 

biologia medyczna, neurobiologia, kryminologia, dietetyka, technologia żywności 

i żywienia, rehabilitacja, fizjoterapia, 

 językami obcymi: filologia angielska, filologia polska, filologia niemiecka, lingwistyka, 
etnolingwistyka 

 i na wielu innych, w tym kierunki studiów prowadzone w języku angielskim oraz studia 
za granicą 
 


