
KLASA I A HUMANISTYCZNA 

 

 
Można wybrać jeden z dwóch wariantów. Warianty różnią się liczbą godzin i poziomem 

nauczania języka angielskiego. Ponadto decydujesz o wyborze wiodącego przedmiotu 

w zakresie rozszerzonym wiedza o społeczeństwie z edukacją prawną lub język 

polski. 

To Ty decydujesz o swojej ścieżce edukacyjnej.  

 

Wariant I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmioty wiodące 
Tygodniowa liczba godzin 
 

Klasa I Klasa II Klasa III 
J. angielski poziom 

zróżnicowany 

 
3 5 4 

Do wyboru przedmiot 
rozszerzony wiedza o 

społeczeństwie  z edukacją 
prawną lub j. polski 

 

1,5 4 3,5 

Do wyboru przedmiot 
rozszerzony spośród: historia, 
biologia, geografia lub j. polski 

 

1,5 4 3,5 

Do wyboru przedmiot 
uzupełniający warsztaty 

dziennikarskie lub edukacja 
filozoficzna 

 

 2 2 

 
Język angielski - zróżnicowany poziom nauczania dostosowany do Twoich 

wiadomości  i umiejętności. Przydziału do grupy dokonuje się na podstawie 

wyniku sprawdzianu przeprowadzonego 4.09.2018r.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Wariant II  
 

Przedmioty wiodące 
Tygodniowa liczba godzin 
Klasa I Klasa II Klasa III 

J. angielski poziom 
rozszerzony 

 
3 7 6 

Do wyboru przedmiot 
rozszerzony wiedza o 

społeczeństwie  z edukacją 
prawną lub j. polski 

 

1,5 4 3,5 

Do wyboru przedmiot 
rozszerzony spośród: 

historia, biologia, geografia 
1.5 4 3,5 

 

 
 
 
OPIS KLASY  
 
 Klasa objęta jest patronatem Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk  

Społecznych  oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, który 

umożliwia organizację spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata nauki, sztuki, 

czy polityki. 

W tej klasie średnie wyniki egzaminu maturalnego znacznie przewyższają 

średnie wyniki krajowe, szczególnie z historii i wiedzy o społeczeństwie, 

dzięki czemu maturzyści dostają się na prestiżowe uczelnie. 

 Jakość nauczania podnoszą liczne dodatkowe formy zajęć:  

 Warsztaty prawnicze, prowadzone przez przedstawicieli Naczelnej Rady 

Adwokackiej. 

 Udział w roli obserwatora w rozprawach karnych, cywilnych w Sądzie 

Rejonowym w Będzinie i Dąbrowie Górniczej. 

 Spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych – tylko od nich 

dowiesz się jak wykorzystać zgromadzoną wiedzę teoretyczną.  

 Spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni, organizacji 

pozarządowych i mediów. 

 Warsztaty w Areszcie Śledczym w Katowicach – zajęcia te przybliżają 

pracę przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa. 

 Udział w Sesjach Rady Miasta Dąbrowa Górnicza.  

 Warsztaty obywatelskie z przedstawicielami organizacji pozarządowej 

CIVITAS.  



 

Przykładowe kierunki studiów: stosunki międzynarodowe, prawo, europeistyka, 

nauki polityczne, kryminalistyka, bezpieczeństwo narodowe, politologia, 

dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, anglistyka, resocjalizacja i wiele 

innych.  

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w małych grupach 

międzyoddziałowych. 

Przedmioty, z których oceny  przeliczane są na punkty: j. polski, matematyka, wiedza  

o społeczeństwie  oraz jeden przedmiot spośród  historia/geografia/biologia/j. angielski 

Tygodniowa liczba godzin w 3-letnim cyklu kształcenia-przedmioty wiodące 

Wariant I 

 

Wariant II 

 

 


