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KLASA  1A 
DLA HUMANISTÓW I MIŁOŚNIKÓW SZTUKI 

 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

 język polski 

 historia  

 język angielski  
 
Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 

 język polski 

 matematyka 

 historia  

 język angielski  
 
Charakterystyka klasy: 
Klasa dla uczniów lubiących czytanie i pisanie, twórczych oraz ciekawych historii ludzkości i świata. 
Każdy będzie miał możliwość pogłębienia swojej wiedzy językowej i historycznej nie tylko w czasie 
lekcji, lecz również uczestnicząc w projektach edukacyjnych oraz wykładach i spotkaniach                                     
z pracownikami naukowymi Instytutu Filologii Klasycznej, Wydziału Historii lub Wydziału Prawa UAM 
w Poznaniu. To tutaj można zgłębiać tajniki zawodu dziennikarza czy prawnika podczas warsztatów 
prowadzonych przez redaktorów miejscowej prasy oraz pracowników wrzesińskiego sądu, a także 
wspólnie z klasą  uczestniczyć w seansach filmowych i spektaklach teatralnych.  
Jeśli chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania literaturą, kulturą i sztuką, poznać tajemnice 
przeszłości i ich związki z teraźniejszością, pasjonuje Cię prawo i aktywność społeczna ten profil to 
propozycja dla Ciebie. 
 
Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu liceum: 

 filologiczne: filologia polska i klasyczna, filologia angielska, filologia angielska z pedagogiką, 
filologie innych języków obcych, lingwistyka stosowana  

 humanistyczne: historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, humanistyka w szkole – 
polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie 
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, teologia  

 społeczne i polityczne: nauki społeczne i dziennikarstwo, dialog i doradztwo społeczne, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna, socjologia, psychologia, psychologia            
w biznesie, bezpieczeństwo narodowe, politologia, zarządzanie państwem, polityka społeczna 

 prawnicze: prawo, prawo i administracja, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, 
prawo europejskie, stosunki międzynarodowe, kierunek prawno-ekonomiczny 

 pedagogiczne: pedagogika, pedagogika specjalna, resocjalizacja, pedagogika przedszkolna                     
i wczesnoszkolna, logopedia 

 kulturoznawcze i artystyczne: filmoznawstwo i kultura mediów, wiedza o teatrze, 
kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury, etnologia, projektowanie kultury, architektura wnętrz, 
edukacja artystyczna – uczelnie artystyczne 

 studia w języku angielskim i studia zagraniczne 
 
 


