
Klasa DZIENNIKARSKO–JĘZYKOWA (HUMANISTYCZNA)  

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia lub wiedza  

o społeczeństwie, język obcy (wiodący). 

Przedmioty uzupełniające: przyroda, elementy filozofii. 

 

Innowacyjna klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa przeznaczona jest 

dla uczniów zainteresowanych językiem polskim, językami obcymi, historią, szeroko 

rozumianą problematyką społeczną oraz zagadnieniami z filozofii i etyki. Program nauczania 

realizowany w tej klasie umożliwia przygotowanie do matury rozszerzonej z przedmiotów 

humanistycznych. Uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych (polonistyczna, 

medialna), ogólnopolskich konkursach dziennikarskich (na reportaż, na felieton) i redagują 

okolicznościowe gazety. Mają możliwość poznania specyfiki mediów oraz tworzenia różnych 

form publicystycznych. Korzystają z zajęć edukacyjnych we Wrocławiu, np. wykładów 

Wszechnicy Teatralnej czy lekcji teatralnych w Capitolu. Absolwenci tej klasy mogą 

studiować: dziennikarstwo i komunikację społeczną, prawo, administrację, filologie, filozofię, 

psychologię, politologię, historię. 

 

 

Jeśli ktoś ma zamiar studiować dziennikarstwo, będzie miał mnóstwo okazji, by wyćwiczyć 

się w tworzeniu tekstów. Piszemy felietony i reportaże na konkursy oraz artykuły do szkolnej 
gazetki, którą redagujemy w wersji elektronicznej. Mamy swoją redakcję i już teraz 
zdobywamy doświadczenie medialne.  
Również zainteresowani językami obcymi nie będą zawiedzeni. Mamy 7 godzin tygodniowo 
tzw. języka wiodącego i 2 godziny drugiego języka. Trzeba dużo pracować, ale naprawdę 
widać efekty nauki.  
Joanna Depczyńska, Bardo  
 
Dwa lata temu też miałem problem z wyborem profilu. Stwierdziłem, że profil humanistyczny 
będzie dla mnie  najlepszy. Jestem bardzo zadowolony, lubię polski i historię. Tutaj przy 9 

godzinach polskiego, 5 godzinach historii i wielu ćwiczeniach maturalnych  dobrze cię 
przygotujesz do matury. Mili nauczyciele stworzą ci dobrą atmosferę do nauki. Profil 
humanistyczny otworzy ci drzwi do prawa i dziennikarstwa. Opinie, że w liceum jest 
strasznie, to tylko bajka dla niegrzecznych dzieci. Jeżeli będziesz się uczyć i dasz z siebie 

wszystko, zaprocentuje to sukcesami na twoje konto. Jeżeli lubisz polski, historię, a pisanie 
artykułów, reportaży czy felietonów nie jest Ci obce, chcesz brać udział w olimpiadach 
humanistycznych i lingwistycznych, wyjeżdżać do teatrów wrocławskich i teatru opolskiego, 
to zapraszamy do „humana”. 
Piotr Piwkowski, Ząbkowice Śląskie 
 

Jestem zadowolona z klasy, który wybrałam. Kierowałam się przede wszystkim  dużą liczbą 
godzin z przedmiotów rozszerzonych, bo to pozwala bardzo dobrze przygotować się do 
egzaminu maturalnego. Uczniowie  klasy dziennikarsko-językowej redagują szkolną gazetkę 
„Nasza Jagiellonka II”. Myślę, że dla osoby, która chce wiązać przyszłość z mediami, dobrym 
początkiem  jest edukacja w tej klasie. 
Aleksandra Dzięcioł, Bardo      
 



Profil dziennikarsko-językowy to doskonałe rozwiązanie dla osób, które wiążą swoją 
przyszłość z dziennikarstwem, ale nie tylko. Daje możliwość zdania matury z języka polskiego, 
historii oraz języka obcego na poziomie rozszerzonym, co otwiera drzwi do wielu uczelni 
humanistycznych. Dodatkowo można brać udział w wyjazdach kulturalnych w ramach zajęć 
lekcyjnych. 
Roksana Bryła, Ząbkowice Śląskie 
 
 
 
 
 
 
 


