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  matematyka,  informatyka, 

 do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka, 
 przedmioty uzupełniające: praktyczna nauka języka obcego nowożytnego,  

 matematyka stosowana,  
historia i społeczeństwo lub przyroda 
 

Klasa matematyczno-informatyczna pozwoli uczniom pogłębiać umiejętności i rozwijać 

zainteresowania przedmiotami ścisłymi, rozwijać umiejętność wnioskowania, posługiwania się 

technikami komputerowymi oraz tworzeniu programów  komputerowych. 

Jest to klasa stworzona dla osób, które: 

 lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia, 

 pragną rozwijać swoje umiejętności posługiwania się techniką komputerową. 

Nauka w tej klasie umożliwi: 

 poznanie różnych zagadnień z zakresu matematyki i informatyki jako dyscyplin naukowych 

oraz najważniejszych ich zastosowań, 

 rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia, 

 zdobycie umiejętności tworzenia modeli matematycznych, 

 solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego. 

Wybierając klasę o profilu matematyczno- informatycznym, inwestujesz w swoją przyszłość. Na 

lekcjach informatyki nauczysz się podejścia algorytmicznego w rozwiązywaniu problemów oraz 

programowaniu m.in. w Pascal i C++. Będziesz miał możliwość w ciekawy sposób poznać tajniki 

programowania przy pomocy programowalnego robota lego  dostępnego w naszej szkole, 

który ułatwi ci poznanie podstawowych konstrukcji programistycznych. Zaprojektujesz                           

i zrealizujesz projekt programistyczny w ramach pracy zespołowej. Nauczysz się wykonać 

dowolną konwersję pomiędzy różnymi  systemami liczenia. Poznasz m.in.: algorytmy kompresji                                                

i szyfrowania, szyfr: Cezara, przedstawieniowy, z kluczem jawnym, wykorzystanie algorytmów 

szyfrowania w podpisie elektronicznym, działanie sieci komputerowych i ich konfigurację, 



określanie ustawień sieciowych danego komputera i jego lokalizacji w sieci oraz pojęcia z nimi 

związane. Opracujesz bez trudu informację za pomocą komputera, w tym: rysunki, teksty, dane 

liczbowe, animację, prezentację oraz filmy. Wykonasz zaawansowane przekształcenia obrazu  

w grafice rastrowej oraz wektorowej. Zaprojektujesz zaawansowaną relacyjną bazę danych do 

tworzenia, modyfikowania oraz pobierania baz danych z wykorzystaniem języka zapytań SQL. 

Nauczysz się tworzyć własne  skrypty w języku PHP.  

Oprócz nauki w szkole, dzięki wieloletniej współpracy z wieloma uczelniami wyższymi  

(m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) będziesz 

mógł uczestniczyć w ciekawych wykładach, pokazach zarówno w szkole jak i na laboratoriach 

uczelni wyższych. 

Podczas nauki będziesz miał także możliwość sprawdzić się w wielu konkursach technicznych                 

i informatycznych. W klasie tej uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach matematycznych, 

fizycznych oraz informatycznych oraz w ogólnopolskiej olimpiadzie o diamentowy index AGH. 

Rozwijana zdolność logicznego myślenia pozwala uczniom odnosić sukcesy także w olimpiadach 

filozoficznych czy wiedzy o społeczeństwie na szczeblu ogólnopolskim. Świadczy to                               

o wszechstronnym rozwoju uczniów tej klasy. 

Klasa matematyczno-informatyczna przygotowana została z myślą o uczniach chcących czynnie 

uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia. 

Rozszerzony program matematyczno-informatyczny sprawi, że cyfrowy świat pełen algorytmów                     

i problemów matematycznych nie będzie Ci obcy. 

Nauka w tej klasie ułatwi absolwentom kontynuację kształcenia na wielu kierunkach studiów. 

Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane nie tylko przez uczelnie techniczne, 

ale również medyczne, ekonomiczne czy nawet prawnicze. 

 


