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  język polski,  wiedza o społeczeństwie, 

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

                                          matematyka stosowana,  
                                                      historia i społeczeństwo lub przyroda 

 
 

Zostań uczniem klasy polonistyczno- społecznej: 

 jeśli za kilka lat planujesz studiować prawo, historię, filologię, psychologię,  

pracować w przestrzeni publicznej, mediach czy administracji państwowej, 

 jeśli interesujesz się literaturą piękną, historią języka polskiego,  

 jeśli jesteś zainteresowany sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu, a może 

konkretnie teatrem lub  filmem, 

 jeśli chcesz poznać zasady działania polityki, zgłębić meandry dziennikarstwa,  

 jeśli ciekawi Cię filozofia, lubisz intelektualne dyskusje, 

 jeśli lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów na różne 

tematy, 

 a może piszesz wiersze, opowiadania lub chcesz to robić… – klasa 

humanistyczna jest dla Ciebie! 

Program nauczania w klasie o tym profilu przewiduje realizację  języka polskiego                

i wiedzy o społeczeństwie w stopniu rozszerzonym z podziałem na grupy od klasy 

drugiej. To sprzyja w dużym stopniu indywidualizacji nauczania oraz możliwości 



stosowania eksperymentalnych metod pracy, a także możliwości poświęcenia 

zainteresowanym uczniom większej ilości czasu.  

Chętni mogą wziąć udział w Olimpiadzie Języka Polskiego i Literatury, Olimpiadzie 

Filozoficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz w licznych 

konkursach, których jesteśmy organizatorami lub uczestnikami, odbywających się na 

terenie miasta, województwa czy kraju, a także poza jego granicami.  

Szkoła uczestniczy w programie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego 

Literatura do szkoły. Uczniowie uczestniczą w spektaklach teatralnych, pokazach 

filmowych połączonych z prelekcjami, redagują szkolną gazetkę, piszą artykuły na 

stronę internetową oraz do regionalnych gazet. 

Współpracujemy ściśle z Stowarzyszeniem Civitas, aby zgodnie z jego założeniami 

kształtować postawę otwartości wobec innych, budowy społeczeństwa 

obywatelskiego, w którym zarówno młody jak i już dorosły będzie pragnął wpływać na 

to co dzieje się wokół. 

Czym jest i czemu służy matematyka stosowana 

jako przedmiot uzupełniający w II LO? 

 pozwala lepiej uporządkować wiedzę matematyczną, 

 oswaja techniki matematyczne, 

 wskazuje korelacje między wiedzą teoretyczną, a jej praktycznym 

zastosowaniem w innych dziedzinach nauk ( informatyka, biologia, medycyna, 

technika), 

 zwiększa umiejętność logicznego myślenia ( a to przydaje się inżynierom, 

ekonomistom, lekarzom, analitykom, prawnikom, psychologom, filologom), 

 a przede wszystkim zmniejsza stres maturalny i gwarantuje lepszy wynik, 

zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. 

Treści zawarte w programie nauczania pomogą lepiej odnaleźć się w świecie 

komputerów, danych, statystyk, charakterystycznym dla współczesnego rynku pracy. 

Umiejętności korelowania technik matematycznych z wiedzą podstawową                        

w zawodzie, to aktualnie konieczność w wielu dziedzinach życia. 



Praktyczna nauka języka obcego nowożytnego 

jako przedmiot uzupełniający w II LO. 

 

 treści nauczania obejmują naukę słownictwa oraz struktur leksykalno-

gramatycznych na poziomie rozszerzonym, a także elementy  z zakresu 

historii, geografii, kultury, edukacji, stylu życia oraz literatury i sztuki  krajów 

anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych, 

 poszerza kompetencje językowe pozwalając uczniom jeszcze lepiej 

przygotować się do egzaminu maturalnego, zwłaszcza na poziomie 

rozszerzonym, 

 intensyfikuje konwersacje, przełamuje lęk przed wypowiedziami  w języku 

obcym i świetnie przygotuje do matury ustnej z języka angielskiego lub 

niemieckiego, 

 uwzględnia nowoczesne metody i techniki nauczania z wykorzystaniem 

środków multimedialnych w celu zapewnienia atrakcyjności zajęć. 

Treści zawarte w programie nauczania pomogą lepiej odnaleźć się na kierunkach 

studiów z wykładowym językiem angielskim lub niemieckim, na zagranicznych 

uniwersytetach, a także na europejskim rynku pracy. 

 


