
klasa  SPORTOWO-TURYSTYCZNA 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, biologia, język obcy (wiodący). 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, dieta i wspomaganie w sporcie. 

 

Profil przeznaczony jest dla uczniów interesujących się geografią, biologią, 

ciekawych świata oraz zjawisk fizycznych i ekonomicznych w nim 

zachodzących. Edukacja obejmie rozwijanie nowych umiejętności 

ruchowych, zagadnienia organizacji czasu wolnego, zdrowego stylu życia. 

Dodatkowymi atutami są zwiększona liczba godzin języka obcego i 

możliwość  poznania walorów turystycznych regionu i kraju. Swoje 

zainteresowania uczniowie będą mogli rozwijać na dodatkowych 

wyjazdach rekreacyjnych, spotkaniach z ludźmi sportu  

i podczas współpracy z przewodnikami turystycznymi. Oferta skierowana jest do przyszłych 

studentów m.in. fizjoterapii, turystyki i rekreacji, terapii zajęciowej czy innych kierunków 

proponowanych przez akademie wychowania fizycznego w całym kraju.  Dobór przedmiotów 

umożliwia także podjęcie studiów na wielu kierunkach uniwersyteckich.  

 

Po gimnazjum wybrałem dalszą edukację w klasie o profilu sportowo-

turystycznym, gdyż w ten sposób mogę jednocześnie nabywać wiedzę na 

interesujący mnie temat, jak i rozwijać swoje pasje tj. turystyka górska czy 

kolarska. Biologii, geografii i języka angielskiego uczę się  w zakresie 

rozszerzonym, dzięki temu mam otwartą drogę na różne kierunki studiów, 

np. fizjoterapia czy turystyka i rekreacja. Właśnie w takiej klasie uczą się 

przyszli przewodnicy, fizjoterapeuci czy wysokiej klasy sportowcy. Zachęcam wszystkich miłośników 

uprawiania różnorodnych sportów, jak i turystów do wyboru takiego kierunku w LO. 

Karol Kupczak, Złoty Stok 

 

Profil  sportowo-turystyczny umożliwia zdobywanie wiedzy w wielu 

dziedzinach. Rozszerzone przedmioty: język obcy, biologia oraz 

geografia są bardzo interesujące i dzięki nim będę miała dużo możliwości 

dotyczących wyboru kierunku studiów. Może być to np. filologia, 

turystyka, wychowanie fizyczne. Tak jak w każdej klasie nauki jest dużo, 

ale pojawiają się także zajęcia rekreacyjne w terenie, m in.  spływy 

pontonowe, wędrówki piesze. Są ciekawe i pozytywnie wpływają na 

integrację klasy. Dla szczególnie zainteresowanych sportem odbywają się dodatkowe zajęcia 

wychowania fizycznego, które pomagają rozwijać się w różnych dyscyplinach i osiągać sukcesy.  

Agnieszka Wiśniewska, Bardo 

 
Moim hobby od początku podstawówki aż do dziś jest sport i z nim wiążę 
dalsze plany. Również bardzo ciekawiły mnie różne zakamarki świata, kultura i 
obyczaje innych krajów. Więc profil sportowo-turystyczny to dla mnie strzał w 
dziesiątkę. Jeśli masz takie same zainteresowania, to wiedz, że ja i moi koledzy 
czekamy na Ciebie w gronie sportowców i turystów.  
Podczas licznych zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego łączymy duży 
wysiłek z świetną zabawą. Aby być wzorowym sportowcem, powinniśmy znać 
dobrze swoje ciało, jak jest zbudowane i co na nie pozytywnie wpływa, więc 
musimy pamiętać o naszej biologii rozszerzonej. W ramach turystyki mamy więcej godzin lekcyjnych z języków 
obcych, są organizowane wymiany międzynarodowe, podczas których poznajemy rówieśników z zagranicy. Na 
rozszerzonej geografii dogłębnie badamy inne kultury, obyczaje, religie, a dużo pracy z mapą pozwala nam 
na dobrą orientację w terenie.  
Polecam bardzo ten profil ! ;)  
Katarzyna Hajduk, Przyłęk 
 
 



W klasie sportowo-turystycznej mogę rozwijać swoją wiedzę, 

jeśli chodzi o język angielski czy biologię. Również geografia 

zajmuje tutaj na ważne miejsce. Nasz plan zapełniony jest 

dużą ilością godzin lekcyjnych rozszerzających, ale to bardzo 

pomoże w dostaniu się na dobre studia. Nie tylko uczymy się 

w klasach, także uczestniczymy w różnych wypadach 

terenowych i to nas kształci, a przy okazji zapewnia rozrywkę. 

Zainteresowani sportem na pewno znajdą tutaj miejsce dla 

siebie. Po lekcjach odbywają się SKS-y, podczas których 

rozwijamy swe umiejętności sportowe i przygotowujemy się  

do zawodów.  

Paulina Chochorowska, Ząbkowice Śląskie 
 

 

 


