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 język angielski lub język niemiecki  
 do wyboru: historia, biologia, chemia, fizyka lub geografia 
 do wyboru: historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wos lub informatyka 
 przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana, 

        historia i społeczeństwo lub przyroda 

 

Klasa językowa to klasa dla niezdecydowanych. 

Nie wiesz czy chcesz zostać lekarzem, prawnikiem, ekonomistą a może analitykiem 

bankowym? Wybierając klasę językową, otwierasz możliwości na wiele kierunków studiów  

i na cały świat. Program gwarantuje doskonałą znajomość języka obcego, co przydatne jest 

w każdym zawodzie, a dodatkowe rozszerzenia możesz wybrać w drugiej klasie                           

z najszerszej proponowanej oferty.  

Wiele uczelni niezwiązanych z filologiami, przyznaje punkty podczas rekrutacji za 

znajomość języka obcego. Ponad to, osoby znające biegle języki łatwiej i skuteczniej 

funkcjonują na rynku pracy. 

Jeśli wybierzesz rozszerzony język angielski to: 

Język angielski stał się podstawowym narzędziem komunikacji we współczesnym świecie, 

więc coraz więcej uczelni oferuje kierunki ścisłe np. ekonomia, informatyka, czy biologia              

w języku angielskim. Jeśli marzysz o studiach za granicą, to klasa właśnie dla Ciebie - 

znajomość języka angielskiego jest tu niezbędna.  

Nauka języków obcych odbywa się w pracowniach językowych. Wykwalifikowani 

nauczyciele wykorzystują różnorodne formy i metody pracy oraz techniki multimedialne. 

Starają się zachęcić uczniów do pracy nie tylko poprzez lekcje w szkole, ale również 

poprzez kontakt z żywym językiem. W tym celu organizują wycieczki zagraniczne do 

Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich, prowadzą wymianę ze szkołą niemiecką            



w Kappeln (od 25 lat), współpracują z Filologią Języków Słowiańskich na Uniwersytecie 

Śląskim, organizują konkursy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prowadzą 

zajęcia Indywidualnego Toku Nauki dla uczniów zdolnych i Indywidualnego Nauczania dla 

osób z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, angażują się w projekty 

międzynarodowe, na przykład: 

 projekt EYES WIDE OPEN w ramach programu Erasmus + (projekt z Łotwą w języku 

angielskim),  

 

 projekt NEXT STEP w ramach współpracy z zagranicą AISEC i Uniwersytetem 

Ekonomicznym (projekt z Gruzją i Indiami w języku angielskim),  

 

 projekt „Nauka bez Granic” (cykliczny udział w spektaklach teatralnych, wykładach, 

warsztatach w języku angielskim prowadzonych przez rodzimych użytkowników języka 

angielskiego).  

 

Jeśli wybierzesz rozszerzony język niemiecki to: 

 

Chcesz dołączyć do ponad 15 milionów ludzi, dla których nie ma rzeczy niemożliwych? 

Skąd ta liczba i co nam mówi?  Jak podaje raport „Deutsch als Femdsprache” tyle właśnie 

osób na całym świecie uczyło się w 2015 roku języka niemieckiego. Dlaczego? Powody są 

oczywiste,  niemiecki nie jest językiem, którego trudniej jest się nauczyć, niż każdego 

innego języka obcego. Masz inne zdanie na ten temat? Przyjdź i sprawdź to w naszej 

szkole. 

W klasie o rozszerzeniu z językiem niemieckim: 

 nauczysz się języka, który dla wielu wciąż pozostaje obcy i powoduje, że pozostają 

…niemi, 

 zdobędziesz narzędzie porozumiewania się jako przyszły menadżer, inżynier, lekarz, 

psycholog,  fizjoterapeuta, dziennikarz i ktokolwiek Ci się tylko zamarzy, gdyż 

odpowiednio dobrane przez Ciebie przedmioty rozszerzone pozwolą Ci na zdobycie 

w przyszłości tych zawodów, 



 znajdziesz-jako dorosły już człowiek- pracę, gdyż wiele firm międzynarodowych ma 

swe siedziby w Niemczech, 

 sprawdzisz się jako poliglota nie tylko w konkursach i olimpiadach, ale także                      

w czasie wycieczek zagranicznych, 

 rozwiniesz swoje umiejętności i pasje również poprzez organizację Indywidualnego 

Toku Nauki, 

 będziesz uczestniczył w zajęciach, które solidnie przygotują Cię do egzaminu 

maturalnego, 

 spotkasz przyjaciół, tak jak Ty, ciekawych świata. 

Niemiecki to język tak wybitnych ludzi, jak Einstein, Mozart, Freud … . Być może po latach 

w następnej kolejności wymienione będzie Twoje nazwisko? Życzymy Ci tego serdecznie, 

w klasie z językiem niemieckim nie ma rzeczy niemożliwych. 

 

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 ( 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. 


