
klasa MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA  

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język obcy (wiodący), fizyka lub 

geografia. 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język hiszpański. 

 

Profil przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych 

naukami ścisłymi i wiążących swoją przyszłość    z 

działalnością w firmach międzynarodowych. 

Zwiększona liczba godzin języka obcego pozwoli 

podnieść kompetencje i ubiegać się o przyjęcie na 

zagraniczne uczelnie. Absolwenci tej klasy mogą 

studiować m.in. międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

ekonomię, zarządzanie na uniwersytetach, 

uniwersytetach ekonomicznych czy politechnikach, nie 

tylko w języku polskim, ale również  w językach 

obcych, np. angielskim lub niemieckim. 

 

Wybrałam ten profil, ponieważ oferuje połączenie matematyki i języka obcego (do wyboru – 
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Uczę się angielskiego jako wiodącego i francuskiego 
jako tzw. drugiego języka. Nie jestem jeszcze do końca pewna, czy wybiorę studia na 
politechnice, czy może zdecyduję się na filologię, dlatego też ta klasa jest idealna dla mnie. 
Daje możliwość pogłębiania tego, czym się interesuję. Mogę korespondować z osobami z 
Francji, jak i uczyć się matematyki w zakresie rozszerzonym. Również wielką korzyścią i 
atrakcją jest możliwość nauki języka hiszpańskiego od klasy drugiej. Jestem bardzo 
zadowolona ze swego wyboru i cieszę się, że taki kierunek w naszym LO powstał. Polecam!   
Karolina Siembab, Ząbkowice Śląskie 
 

 Profil matematyczno-językowy w naszym Liceum jest wygodny dla osób, które mają dylemat w dokładnym 
sprecyzowaniu swoich zainteresowań i umiejętności. W gimnazjum każdy zastanawiał się, kim jest: humanistą czy 
ścisłowcem? Otóż ten profil jest właśnie dla tak zwanych "mieszańców" lub " niezdecydowanych". Pozwala rozwijać 
zainteresowanie i dryg do matematyki, fizyki lub informatyki, ale także dodatkowo istnieje możliwość równie 
precyzyjnego szlifowania języków obcych. Co prawda, nie mogę jeszcze powiedzieć, jak to jest, kiedy nauczyciele w 
pełni rozszerzają nam wybrane przedmioty, bo nastąpi to w klasie drugiej, ale zapewne wiele będzie można dzięki 
nim osiągnąć. Polecam osobom, które wiążą swoją przyszłość z matematyką, ale chcą poszerzyć swój horyzont i 
otworzyć jeszcze jedną furtkę, jaką jest język obcy. 
Anna Laska, Srebrna Góra 

 

 

 

 

Klasa matematyczno-językowa to nowy profil, zaproponowany w ubiegłym roku. Nie od samego początku byłam do 

niego przekonana, ale później stwierdziłam, że rozszerzone przedmioty stwarzają wiele możliwości. Przyszli 

pracodawcy z pewnością zwrócą uwagę na bardzo dobrą znajomość języków obcych. Wiele polskich firm nawiązuje 

zagraniczne kontakty, dzięki którym można wykazać się swoimi umiejętnościami. Dodatkowo coraz więcej uczelni 

proponuje studia w językach innych niż polski. Zaletą klasy matematyczno-językowej jest możliwość wyboru, czy 

chcemy mieć rozszerzoną (oprócz matematyki i języka obcego) geografię, czy fizykę. Korzystne jest też także, że ten 

profil dzięki przedmiotom uzupełniającym nie odcina nas całkowicie od zajęć humanistycznych. 

Joanna Garbowska, Kluczowa 


