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KLASA  1B 
DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ PRACĘ Z LUDŹMI ORAZ… SPORT  

 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

• I grupa - język polski, biologia, język angielski  

• II grupa (sportowa*) - język polski, biologia, język angielski  
*dodatkowo 7 godzin zajęć lacrosse w klasach I-III, utworzenie grupy uwarunkowane jest odpowiednią 

ilością zgłoszeń oraz wynikiem prób sprawności fizycznej 
 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 

• język polski 

• matematyka 

• biologia  

• język angielski  
 
Charakterystyka klasy: 
Klasa dla młodzieży chcącej nie tylko pogłębiać swe pasje związane z biologią, językiem 
polskim i językiem angielskim, lecz także zainteresowanej tematyką społeczną oraz 
pomaganiem  innym ludziom. Uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej  - czy 
to podczas lekcji, czy też biorąc udział w projektach edukacyjnych, mogą również rozwijać swe 
umiejętności interpersonalne angażując się w działalność wolontariacką, zarówno na rzecz 
dorosłych, jak i dzieci.  
Dziewczęta zainteresowane rozwijaniem swojej sprawności fizycznej będą miały możliwość 
uczestniczenia w dodatkowych zajęciach lacrosse. To połączenie nauki i treningu fizycznego     
z pewnością przyniesie im wiele satysfakcji oraz da szansę na wszechstronny rozwój. 
Jeśli jesteś empatyczny i wrażliwy na potrzeby innych, chciałbyś rozwijać postawy 
prospołeczne,  nauczyć się wielu nowych rzeczy, by w przyszłości móc wykorzystać je                            
w zawodowych kontaktach z drugim człowiekiem ten profil będzie dla Ciebie najlepszym 
wyborem. 
 
Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu liceum: 
neofilologie, filologie orientalne, filologia klasyczna, slawistyka, filologia angielska                              
z pedagogiką, biofizyka, biologia, biologia i zdrowie człowieka, biotechnologia,  dialog 
i doradztwo społeczne, etnologia, geografia i kartografia, geoinformacja, geologia, gospodarka 
przestrzenna, gospodarka wodna, humanistyka w szkole, informacja naukowa                                      
i bibliotekoznawstwo, kognitywistyka, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria 
środowiska, leśnictwo, biologia stosowana, dietetyka, technologia żywności i żywienie 
człowieka, architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo, ochrona środowiska, 
rolnictwo, technologia drewna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo 
medyczne, terapia zajęciowa, zdrowie publiczne, dietetyka, turystyka i rekreacja, sport, 
wychowanie fizyczne  oraz studia w języku angielskim i studia zagraniczne. 


