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KLASA  1E 
DLA CIEKAWYCH ŚWIATA I JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

 język angielski 

 geografia 

 wiedza o społeczeństwie 
 
Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 

 język polski 

 matematyka 

 geografia  

 język angielski 
 
Charakterystyka klasy: 
Klasa dla interesujących się zarówno przedmiotami humanistycznymi, jak i ścisłymi oraz dla tych, którzy 
pasjonują się problemami współczesnego świata. Uczniowie będą mieli możliwość zdobywania wiedzy 
podczas lekcji, a także uczestnicząc w projektach edukacyjnych czy wyjazdach na wykłady organizowane 
przez poznańskie uczelnie wyższe. To tu można nauczyć się, jak oceniać rzeczywistość, dostrzegać 
zachodzące w niej przemiany i wyciągać własne wnioski, a oferta przedmiotów rozszerzonych pozwoli 
absolwentom tej klasy na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów.  
Język angielski nauczany będzie na poziomie dwujęzycznym*, w tym języku także będą przekazywane 
wybrane treści dwóch przedmiotów. Jeśli pragniesz doskonalić swoje umiejętności językowe, marzysz o 
poznawaniu świata, lubisz być aktywny społecznie oraz chciałbyś lepiej zrozumieć mechanizmy działania 
państwa i polityki wybierz właśnie ten profil. 
 
 *nauczanie dwujęzyczne jest uwarunkowane odpowiednią ilością zgłoszeń oraz wynikiem sprawdzianu kompetencji 

językowych (test z języka angielskiego) 
 

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu liceum: 

 pedagogiczne: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, 
filologie, wychowanie fizyczne, lingwistyka 

 przyrodnicze: geodezja i kartografia, geografia, geoinformacja, geologia, gospodarka przestrzenna, 
gospodarka wodna, architektura krajobrazu, ochrona środowiska 

 społeczne: dialog i doradztwo społeczne, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
kulturoznawstwo, międzynarodowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne, praca socjalna 

 inżynierskie: inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka, inżynieria farmaceutyczna, 
hydrotechnika, transport wodny, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, architektura 
krajobrazu, ekoenergetyka 

 ekonomiczne: ekonomia, finanse, audyt, inwestycje, gospodarka turystyczna, informatyka                            
i ekonometria, kierunek prawno-ekonomiczny, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka 
społeczna, rachunkowość i finanse biznesu, zarządzanie, zarządzanie i prawo w biznesie 

 nauki o zdrowiu: terapia zajęciowa, zdrowie publiczne, fizjoterapia, dietetyka, turystyka i rekreacja 

 studia w języku angielskim, studia zagraniczne 
 
 


