
Klasa I d

PRAWNO - SPOŁECZNA



Ta klasa jest 

dla Ciebie jeśli:

❖ jesteś ciekawy świata

❖ interesują Cię problemy życia
społecznego i polityka

❖ chcesz poznać tajniki prawa
oraz rozwijać swoje kompetencje

językowe

❖ jesteś wrażliwy na piękno przyrody
i świadomy jej zagrożeń

❖ lubisz czytać książki

❖ interesujesz się szeroko rozumianą
kulturą, mediami społecznościowymi

❖ chcesz w przyszłości wybrać
humanistyczną ścieżkę kariery

❖ myślisz o tym, by zostać
dziennikarzem, pracować
w mediach



Przeanalizuj i wybierz wariant zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami:

Wariant I Przedmiot rozszerzony II Przedmiot 
rozszerzony

III Przedmiot 
rozszerzony

A wiedza 

o społeczeństwie

historia jęz. angielski

B wiedza 

o społeczeństwie

biologia jęz. angielski



Siatka godzin w cyklu  

dla przedmiotów rozszerzonych:

S

Wariant A

Tygodniowa liczba godzin realizacji 

w klasach:

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

Przedmiot 

rozszerzony

wiedza 

o społeczeństwie
1 2 3 2

Przedmiot 

rozszerzony
historia 3 4 5 3

Przedmiot 

rozszerzony
jęz. angielski 5 4 4 5



Siatka godzin w cyklu  

dla przedmiotów rozszerzonych:

S

Wariant B

Tygodniowa liczba godzin realizacji 

w klasach:

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

Przedmiot 

rozszerzony

wiedza 

o społeczeństwie
1 2 3 2

Przedmiot 

rozszerzony
biologia 2 4 4 2

Przedmiot 

rozszerzony
jęz. angielski 5 4 4 5



Wachlarz języków obcych: 

Oferujemy:
❖ sposobność szlifowania umiejętności językowych koniecznych do zdania 

matury na poziomie rozszerzonym

❖ rozszerzenie z języka angielskiego/języka niemieckiego wychodzi 
naprzeciw trudniejszym, nowym wymaganiom matury z języka obcego 
dla poziomu rozszerzonego, która będzie sprawdzać znajomość języka na 
poziomie C1 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
ESOKJ

Uwaga!!!

❖ Jeśli językiem wiodącym, który rozszerzasz jest angielski, to dajemy 
Ci możliwość wyboru jednego z 4 języków nauczanych od podstaw, są 
wśród nich: jęz. niemiecki, jęz. rosyjski, jęz. hiszpański i jęz. włoski

❖ Jeśli językiem wiodącym, który sobie wybrałeś jako przedmiot rozszerzony  
jest język niemiecki, to drugim językiem jest obligatoryjnie język angielski 
(kontynuacja)



Oferta językowa:

❖ sposobność szlifowania umiejętności językowych koniecznych 
do zdania matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego

❖ rozszerzenie z języka angielskiego wychodzi naprzeciw 
trudniejszym, nowym wymaganiom matury z języka obcego dla 
poziomu rozszerzonego, która będzie sprawdzać znajomość języka 
na poziomie C1 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego ESOKJ

Dajemy możliwość:

Wyboru jednego z 2 języków nauczanych od podstaw, 

są wśród nich: jęz. niemiecki lub jęz. hiszpański



Wydarzenia i inicjatywy związane 
z podnoszeniem kompetencji 
językowych i kulturalnych:

❖ coroczne wymiany  międzynarodowe 
z młodzieżą z Niemiec

❖ udział w międzynarodowych projektach

❖ wyjazdy na atrakcyjne wycieczki 
zagraniczne

❖ lekcje o charakterze warsztatowym 
prowadzone w niewielkich grupach, 
w tym zajęcia z native speakerami, 
tłumaczami

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

❖ udział w ogólnopolskich konkursach 
i olimpiadach ( np.: Discover Canada, 
Fox, Understand, English High Flier
i wiele innych)

❖ zajęcia wzbogacające wiedzę o historii 
i kulturze krajów anglojęzycznych 
oraz niemieckojęzycznych

❖ Mikołajkowy Dzień Języków Obcych 
z wieloma atrakcjami, konkursami 
i niespodziankami 



Wariant A i B:
Wiedza o  społeczeństwie 

w zakresie rozszerzonym

Wybierając WOS będziesz:

❖ świadomym  i profesjonalnym 
uczestnikiem życia 
publicznego, kulturalnego 
i artystycznego

❖ zapoznawać się z aktami 
prawnymi i przepisami prawa

❖ mieć możliwość wzięcia 
udziału w rozprawach 
sądowych 

❖ kształtować świadomość 
obywatelską i wrażliwość 
społeczną

❖ mieć okazję angażować się 
we współpracę z samorządem 
lokalnym i instytucjami 
działającymi na terenie naszego 
miasta

❖ wzbogacisz swoje umiejętności  
podczas prac nad projektami 
tworzonymi we współpracy 
z Urzędem Miasta



Historia – przedmiot 
realizowany na 

poziomie rozszerzonym 
w wariancie C  i D

Podczas zajęć z historii:

❖ zostaniesz przeniesiony w świat 
konfliktów i wojen,

❖ poznasz świat wypełniony 
barwną kulturą, sztuką i 
codziennym życiem ludzi,

❖ zrozumiesz, co trapiło i cieszyło 
naszych przodków i jak 
pozbywało się niechcianych 
władców,

❖ sprawdzisz co cieszyło oko 
Romantyków,

❖ dowiesz się po co i do czego 
było żarno….. oraz wiele innych 
ciekawych rzeczy.

Wariant A:

Historia 
w zakresie rozszerzonym

Podczas zajęć:
❖zostaniesz przeniesiony w świat     

konfliktów i wojen

❖poznasz świat wypełniony barwną kulturą, 

sztuką i codziennym życiem ludzi

❖zrozumiesz, co trapiło i cieszyło naszych 

przodków i jak pozbywało się niechcianych 

władców

❖sprawdzisz, co cieszyło oko Romantyków

❖dowiesz się po co i do czego było    

żarno….. oraz wiele innych ciekawych 

rzeczy



Wariant  B: 

Biologia – przedmiot realizowany 
w zakresie rozszerzonym

Jeśli wybierzesz biologię:

❖ poznasz świat organizmów żywych 

i prawa rządzące przyrodą 

❖ zrozumiesz znaczenie edukacji 

globalnej, nauczysz się jak chronić 

przyrodę

❖ zdobędziesz wiedzę o anatomii 

i fizjologii własnego ciała 

i nauczysz się zasad profilaktyki 

❖ staniesz się znawcą biologii 

molekularnej, biotechnologii 

i genetyki

❖ zyskasz umiejętność planowania 

doświadczeń, obserwacji 

mikroskopowych i rozwiazywania 

arkuszy maturalnych



Co oferujemy?
❖ możliwość poznania 

elementów prawa, która 

uświadamia, 

że znajomość prawa jest 

korzystna, chroni przed 

zagrożeniami 

i pomaga w codziennym 

życiu

❖ możliwości poszerzania 

swoich kompetencji 

językowych, literackich 

i pisarskich

❖ opiekę mentorską oraz 

indywidualny tok nauki 

dla uczniów wybitnie 

uzdolnionych z języka 

angielskiego i niemieckiego



Dodatkowe nieobowiązkowe zajęcia w tej klasie:



Co dalej?

Bardzo zróżnicowana możliwość wyboru przedmiotów 
rozszerzonych to sprzyjająca okoliczność podjęcia studiów na 
wielu kierunkach:

 nauki społeczne, w szczególności: prawo, administracja i 
samorządność, ekonomia, dziennikarstwo, politologia, 
stosunki międzynarodowe, europeistyka, historia, 
krajoznawstwo i turystyka historyczna, bezpieczeństwo 
narodowe.

 nauki medyczne: np. położnictwo, ratownictwo medyczne, 
pielęgniarstwo, biologia medyczna, neurobiologia, 
kryminologia, dietetyka, technologia żywności i żywienia, 
rehabilitacja, fizjoterapia,

 języki obce: filologia angielska, filologia polska, filologia 
niemiecka, lingwistyka, etnolingwistyka,

 nauki humanistyczne: filologia polska, dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, public relations, kulturoznawstwo, 
teatrologia, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, 
europeistyka, stosunki międzynarodowe, turystyka 
historyczna, reżyseria, filmoznawstwo, realizacja obrazu 
filmowego, telewizyjnego i fotografia, psychologia, 
pedagogika, socjologia

Zróżnicowana możliwość wyboru przedmiotów 

rozszerzonych to sprzyjająca okoliczność podjęcia studiów 

na wielu kierunkach:

 nauki społeczne, w szczególności: prawo, administracja
i samorządność, ekonomia, dziennikarstwo, politologia,
stosunki międzynarodowe, europeistyka, historia,
krajoznawstwo i turystyka historyczna, bezpieczeństwo
narodowe

 nauki medyczne: np. położnictwo, ratownictwo medyczne,
pielęgniarstwo, biologia medyczna, neurobiologia,
kryminologia, dietetyka, technologia żywności i żywienia,
rehabilitacja, fizjoterapia

 języki obce: filologia angielska, filologia niemiecka,
lingwistyka, etnolingwistyka

 nauki humanistyczne: filologia polska, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, public relations, kulturoznawstwo,
teatrologia, historia sztuki i ochrona dóbr kultury,
europeistyka, stosunki międzynarodowe
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