
 

Do podanej oferty edukacyjnej przedstawiamy opis klas pierwszych.  

Mamy nadzieję, że ułatwi on Wam podjęcie decyzji. 

A matematyczno-fizyczna z językiem angielskim i hiszpaoskim 

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 
 
 Jeżeli przedmioty ścisłe są Twoją mocną stroną i chciałbyś poszerzad swoją wiedzę w gronie 
osób o takich samych zainteresowaniach – to ta klasa  jest właśnie dla Ciebie. To oddział dla osób o 
sprecyzowanych zainteresowaniach matematycznych, fizycznych i informatycznych, planujących 
studia na kierunkach politechnicznych, uniwersyteckich i ekonomicznych. 
 Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje do 
obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli  
z powodzeniem na studiowanie takich kierunków jak np. matematyka, informatyka, budownictwo, 
automatyka i robotyka, mechatronika i budowa maszyn, fizyka, elektrotechnika, akustyka, geodezja,  
i wiele innych w tym także ekonomicznych. 
 Ważnym aspektem nauczania w klasie politechnicznej jest współpraca szkoły z Wydziałem 
Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oparta przede wszystkim na uczestnictwie  
w wykładach i dwiczeniach laboratoryjnych z pracownikami naukowymi uczelni.  
 Nauka w tej klasie pozwala uczniom na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu  
matematyki i fizyki oraz jej wykorzystanie w sytuacjach praktycznych, rozwija umiejętnośd logicznego 
myślenia, kształci zdolnośd posługiwania się  technologią informacyjną jako niezbędną do 
funkcjonowania w nowoczesnym  społeczeostwie. 
 Uczniowie w klasie 1 a od tego roku szkolnego, jako drugiego języka, będą uczyli się języka 
hiszpaoskiego 
 

B matematyczno-historyczna z wiodącym językiem angielskim lub niemieckim 

przedmioty rozszerzone: matematyka, historia, język angielski/niemiecki 
przedmiot uzupełniający: historia paostwa i prawa  
przedmiot dodatkowy: język łacioski 
 
 Myślisz o studiach prawniczych lub kierunkach społecznych, w przyszłości chciałbyś pracowad 
w instytucjach lub organizacjach wymagających znajomości prawa lub w sądownictwie? Jeżeli tak, to 
ta klasa  jest dobrym wyborem. To oddział dla osób, które swoją przyszłośd chcą związad ze 
studiowaniem prawa lub nauk społecznych na uniwersytecie, nie wykluczając jednocześnie 
kontynuacji nauki na kierunkach ekonomicznych czy filologicznych. W klasie tej proponujemy jako 
przedmiot uzupełniający Historię państwa i prawa oraz stałą współpracę z Sądem Rejonowym w Pile 
oraz Wydziałem Prawa na UAM w Poznaniu. 
 Zaproponowany zestaw przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym skierowany jest 
do uczniów lubiących zarówno matematykę jak i historię, posiadających umiejętnośd analitycznego 
myślenia i wyciągania wniosków oraz łatwośd  uczenia się języków obcych. Pozwala na dobre 
przygotowanie do obowiązkowego egzaminu maturalnego z historii,   matematyki i języka obcego 
nowożytnego.  
 Daje możliwośd studiowania przede wszystkim na takich kierunkach jak np. prawo, 
politologia, polityka społeczna, religioznawstwo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, 
etnologia oraz ekonomia, handel i marketing, zarządzanie, logistyka, reklama, bankowośd i finanse, 
ekonometria, filologia angielska, germanistyka. 
 Nauka w tej klasie umożliwia zainteresowanym uczniom kontakt z uczelnią poprzez udział w 
wykładach otwartych prowadzonych przez pracowników Wydziału Prawa, Nauk Politycznych i 



Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz daje możliwośd zdobycia certyfikatu językowego (DSD), 
uprawniającego do  kontynuacji nauki na uczelniach niemieckojęzycznych. Natomiast zwiększony 
wymiar nauczania języka angielskiego pozwala na wprowadzenie treści  kształcenia i umiejętności 
językowych przygotowujących do uzyskania certyfikatu FCE. 
 W klasie 1 b uczniowie mogą wybrad język łacioski jako przedmiot dodatkowy. 
 

 
C biologiczno-chemiczna  z językiem angielskim i francuskim lub niemieckim lub 

rosyjskim 
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia 
przedmiot dodatkowy: język łacioski 
 
 Czy marzysz o tym, by zostad lekarzem lub farmaceutą, a może dietetykiem? Chcesz pomagad 
zwierzętom jako weterynarz? Lubisz przedmioty przyrodnicze? Interesuje Cię psychologia? A może 
chcesz byd mikrobiologiem lub analitykiem medycznym? Jeżeli tak to powinieneś wybrad tą klasę! 
Jest to klasa dla osób zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi, które swoje plany zawodowe 
kierują w stronę studiów medycznych lub kierunków proponowanych przez Uniwersytet 
Przyrodniczy, nie wykluczając również studiów na Akademii Wychowania Fizycznego. 
 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym zostały dobrane w sposób pozwalający na 
optymalne przygotowanie się do rekrutacji na wybranych kierunkach  studiów medycznych bądź 
około medycznych. 
 Nauka w tej klasie otwiera przed uczniami możliwośd kontynuowania nauki między innymi na 
takich kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, psychologia, dietetyka, analityka 
medyczna, kosmetologia, ochrona środowiska, ekologia, zootechnika, weterynaria, biotechnologia, 
mikrobiologia, biologia, chemia, rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, technologia żywienia człowieka, 
fizjoterapia,  rehabilitacja ruchowa, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne. 
 Ważnym elementem  edukacji w tej klasie jest kształtowanie wśród uczniów postawy 
odpowiedzialności za środowisko naturalne człowieka oraz wzbudzenie w nich aktywności badawczej 
w ramach prac zespołów naukowych pracujących pod kierunkiem nauczycieli.  
 Uczniowie w klasie 1 c mogą zdecydowad jakiego języka obcego nowożytnego chcą się uczyd. 
Drugi język nauczany w tej klasie mogą wybrad spośród języka francuskiego, niemieckiego czy 
rosyjskiego. Jako dodatkowy przedmiot mogą wybrad język łacioski. 
 
 

D humanistyczna  z językiem angielskim i francuskim 

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski 
przedmioty uzupełniające: dziennikarstwo i edukacja medialna 
przedmiot dodatkowy: język łacioski 

 
 Jeśli cechuje Cię ciekawośd świata, kreatywnośd i chcesz te cechy rozwijad – jest to klasa dla 
Ciebie. Pragniesz poszerzad wiedzę z zakresu historii dawnej i współczesnej, nie boisz się weryfikowad 
otaczającej rzeczywistości i chcesz wytrenowad lekkośd pióra - masz szansę. 
 Klasa ta będzie objęta patronatem UAM (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), co 
umożliwi jej udział w wykładach i warsztatach zorganizowanych przez pracowników uczelni. Tajniki 
warsztatu dziennikarskiego (telewizyjnego, radiowego, prasowego) będą zgłębiane poprzez 
praktyczne dwiczenia przy współpracy z lokalnymi mediami. 
 Bardzo ważnym celem kształcenia w tej klasie jest wyrobienie umiejętności analizy różnych 
tekstów kultury  (literatury, filmu, malarstwa, publicystyki) i wdrożenie uczniów do aktywnego 
udziału w kulturze. Zestaw przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym skierowany jest do 
uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i kulturowych, daje możliwośd doskonałego 



przygotowania do egzaminu maturalnego z języka polskiego, historii i języka angielskiego.  
  Ta oferta edukacyjna skierowana jest do osób, które swoje wykształcenie chcą łączyd ze 
studiami na kierunkach dziennikarstwa, związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji 
społecznej, w życiu publicznym, reklamie. Daje również możliwośd kształcenia na takich kierunkach 
jak np. filologia polska, angielska, historia, prawo, administracja publiczna, filozofia, 
kulturoznawstwo, historia sztuki, socjologia, nauki społeczne, politologia i inne.  
 W klasie 1 d uczniowie mogą wybrad język łacioski jako przedmiot dodatkowy. 
 

E  humanistyczno-przyrodnicza z językiem angielskim i francuskim lub niemieckim lub 

rosyjskim 
przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski 
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przedmiot dodatkowy: język łacioski 
 Czujesz się humanistą, a w duszy gra Ci śpiew ptaków? Lubisz prowadzid obserwacje 
przyrodnicze i interesuje Cię otaczający świat? To właśnie ta klasa jest dla Ciebie.  Jest to propozycja 
dla młodzieży chcącej w przyszłości studiowad psychologię, pedagogikę, biotechnologię, neonatologię 
(naukę zajmująca się schorzeniami, wadami wrodzonymi oraz prawidłowym rozwojem dzieci w 
okresie noworodkowym), kognitywistykę (naukę zajmującą się obserwacją i analizą działao zmysłów, 
mózgu i umysłu), lingwistykę, kulturoznawstwo czy dziennikarstwo. Klasa humanistyczno-
przyrodnicza przeznaczona jest dla uczniów, których zainteresowania są bliższe przedmiotom 
przyrodniczym i humanistycznym niż ścisłym. Osoby chętne mogą pogłębiad swą wiedzę przyrodniczą 
uczestnicząc w pracach Nieustającego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych. Towarzystwo organizuje 
wycieczki przyrodnicze, odczyty, dyskusje, różnego rodzaju akcje i kampanie ekologiczne i 
przyrodnicze. 
 Uczniowie w klasie 1 e mogą zdecydowad jakiego języka obcego nowożytnego chcą się uczyd. 
Drugi język nauczany w tej klasie mogą wybrad spośród języka francuskiego, niemieckiego czy 
rosyjskiego. Mogą także wybrad język łacioski jako przedmiot dodatkowy. Przedmiotem 
uzupełniającym są podstawy wiedzy o sztuce, które pozwolą uczniom lepiej zrozumied konteksty 
literatury i sztuki. 
 

F  matematyczno-geograficzna z językiem angielskim i francuskim lub niemieckim lub 

rosyjskim 
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski 
przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce 
 
 Interesujesz się zagadnieniami związanymi z nowoczesnym marketingiem, 
przedsiębiorczością, współczesnym światem gospodarki i biznesu? Chcesz w przyszłości kierowad 
własnym przedsiębiorstwem lub zostad ekonomistą? Umiejętności i wiedza zdobyte w tej klasie 
umożliwią Ci w dalszym etapie kształcenia podjęcie studiów na szeroko rozumianych kierunkach 
ekonomicznych lub uniwersyteckich. 
 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym doskonale przygotują Cię do obowiązkowego 
egzaminu maturalnego z matematyki, geografii i języka angielskiego. W ten sposób otrzymasz 
przepustkę do studiowania na takich kierunkach jak np. ekonomia globalna i menadżerska, handel  
i marketing, zarządzanie, reklama, puplic relations, bankowośd i finanse, rachunkowośd i finanse 
samorządowe, logistyka, cybernetyka ekonomiczna, ekonometria, gospodarka przestrzenna i wiele 
innych, w tym także uniwersyteckich. 
 Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie podczas zajęd w tej klasie pozwala pogłębid wiedzę  
z zakresu przedmiotów ekonomicznych, kształtuje  przedsiębiorczą postawę, rozwija kreatywnośd  
i zdolnośd planowania  oraz uczy działania w zespole. Daje również szansę sprawdzenia i porównania 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziecko
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swojej wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej podczas startu w Olimpiadzie Wiedzy 
Ekonomicznej, Olimpiadzie Finansowej  „Banki w Akcji” i Olimpiadzie Przedsiębiorczości. 
  
 


