
Klasa SPOŁECZNO–PRAWNA  (HUMANISTYCZNA) 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. 

Przedmioty uzupełniające: przyroda, elementy filozofii. 

 

To oferta skierowana do uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi oraz dobrym 

przygotowaniem do studiów prawniczych, administracyjnych oraz wszystkich kierunków 

uniwersyteckich na wydziałach nauk społecznych, takich jak historia, socjologia, europeistyka, 

politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe. Sposób realizacji programu 

umożliwia także aplikowanie na dziennikarstwo, psychologię, stosunki międzynarodowe, komunikację 

wizerunkową czy kierunki pedagogiczne.  

Uczniowie biorą udział w spotkaniach z politykami, przedstawicielami władz, zdobywają wiedzę 

i umiejętności umożliwiające swobodne poruszanie się po współczesnym świecie. Uczestniczą w 

projektach i programach (np. „Granice Europy”), a także w zajęciach prowadzonych na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Kształcą również umiejętności dziennikarskie, a także rozwijają zainteresowania literackie, uczestniczą 

w ważnych wydarzeniach kulturalnych. 

Absolwenci tego kierunku są otwarci, nowocześni, mają własne zdanie i potrafią je publicznie 

zaprezentować. Są dobrze przygotowani do radzenia sobie ze zmieniającą się rzeczywistością.  

 
Jestem zadowolona ze swojego wyboru. Uczę się przedmiotów, które 
leżą w sferze moich zainteresowań. Czytam artykuły, biorę udział w 
wykładach oraz wyjazdach na Uniwersytet Wrocławski, przez co 
poszerzam swoją wiedzę. Jestem również zadowolona z poziomu 
nauczania oraz zaangażowania i wiary w nas, uczniów, dwóch 
najlepszych pań, które starają się zrobić z nas wybitnych humanistów. 
Przy dużym wysiłku i chęciach po tym kierunku można zajść bardzo 
daleko. 
Daria Wolan, Bardo 
 

 
Bardzo podoba mi się profil, ponieważ na rozszerzonych lekcjach, 
gdzie jest mało osób, panuje skupienie i mogę spokojnie nauczyć się 
i posłuchać tego, co lubię. Jest dużo wos-u i języka polskiego, z 
czego jestem zadowolona, ponieważ mogę rozwijać swoje 
zainteresowania. 
Roksana Bodanko, Brodziszów 
 
Uczęszczanie do tej klasy to nie tylko nauka w szkole, ale i wyjazdy 
na zajęcia, wykłady, debaty, które poszerzają nasze horyzonty. 
Michał Duraj, Ząbkowice Śląskie 
 
Dzięki temu, że wyjeżdżamy na Uniwersytet, obywamy się z 

uczelnią. Uczestniczymy także w programie „Granice Europy”, w ramach którego poznajemy m.in. tajniki 
protokołu dyplomatycznego czy zapoznajemy się ze sztuką negocjacji. 
 Ania Bryjak, Niedźwiednik  
 
Zakres przedmiotów rozszerzonych jest doskonale opracowany. Nie liczy się tylko wiedza z podręcznika. Na wos-
ie czytamy artykuły, zbieramy informacje o bieżących wydarzeniach, bierzemy udział w debatach dotyczących 
problemów polskiego społeczeństwa. 
Asia Szabat, Ząbkowice Śląskie  
 
Wos-u, historii nauczanie,  
Literatury interpretowanie. 
Uczyć tutaj się należy, 
W zdaną maturę każdy wierzy.  
Maciej Józef Leopold Mirek, Ząbkowice Śląskie 


