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XX LO TO NAJLEPSZY WYBÓR, BO… 

 
 bardzo wysoka zdawalność matur 97-99%, w tym z matematyki - ponad 99%  

 patronat Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 

 bezpieczna, spokojna i przyjazna szkoła w centrum miasta 

 dogodny dojazd ze wszystkich rejonów Krakowa i spoza Krakowa 

 doświadczone, wysoko wykwalifikowane, a jednocześnie życzliwe grono 

pedagogiczne 

 liczne programy autorskie 

 nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe 

 wszystkie sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny 

 języki obce nauczane międzyoddziałowo 

 możliwość kontynuacji nauki języka niemieckiego w ramach programu Intensywny 

Tok Kształcenia Języka 

 terenowe lekcje historii w oparciu o autorski program i patronat Instytutu Historii UJ 

 dwie sale gimnastyczne, w tym siłownia 

 wszechstronna pomoc pedagogiczna 

 ciekawe programy profilaktyczne (IFMSA, CM, MCPU, SANEPID) 

 

Na rok szkolny 2015/2016  planujemy otworzyć  

następujące oddziały: 

 

 
KLASA 1A 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski 

Kultura krajów anglojęzycznych to: podróż w miejsca, gdzie język angielski kształtuje życie 

codzienne, zanurzenie się w kosmopolityczności Londynu, fascynacja językiem walijskim, zdziwienie 

irlandzkim hurlingiem uprawianym od 3 tysięcy lat, zabawa przy szkockiej polce, niewymagająca wizy 

wyprawa do Stanów Zjednoczonych, próba zrozumienia baseballu i footballu amerykańskiego, wyjaśnienie 

zagadki Kolegium Elektorów i prawa precedensowego. Podróż po polsku lub angielsku w zależności od 

trudności tematu i umiejętności uczniów. 
 

Jeśli wybierzesz klasę 1a, to jesteśmy przekonani, że rozwiniesz swoją fascynację historią, kulturą  

i językami. Dzięki nam możesz spełnić swoje marzenia i studiować na kierunkach humanistycznych: 

historycznych, filologicznych, filozoficznych, kulturoznawczych, dziennikarskich i medioznawczych. 
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KLASA 1B 
 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia,  

wiedza o społeczeństwie 
 

Jeśli myślisz o studiowaniu prawa, polonistyki, ekonomii, dziennikarstwa, historii, politologii, 

edytorstwa lub polityki społecznej udaj się na Szlak. 

Klasa B pozwoli Ci na poszerzanie horyzontów,  rozwijanie  zainteresowań problemami współczesnego 

świata (przemiany społeczne i gospodarcze, konflikty polityczne i militarne) oraz  literaturą piękną i poezją. 

 

 

 

KLASA 1C 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, historia, język angielski 

Zapraszamy na intelektualną podróż do Chin i innych kręgów cywilizacyjnych. Poznasz ich 

intrygującą kulturę, zadziwisz się pięknem krajobrazów. Wyrusz z nami w wirtualny rejs rzeką Jangcy, 

przekonaj się, że Chiny to nie tylko Wielki Mur, Klasztor Shaolin czy Zakazane Miasto. Przybliżymy Ci też 

fenomen współczesnej potęgi gospodarczej Chin. Znajdziemy czas na delektowanie się smakiem 

egzotycznych dań i prawdziwej herbaty. Nie zapomnimy również o magii Krakowa. Z nami odkryjesz jego 

tajemnice. Będziesz uczestniczył w warsztatach, wycieczkach przedmiotowych, bieżących wydarzeniach 

kulturalnych. 
 

Klasa Ic  pozwoli Ci studiować wiele fascynujących kierunków m. in. sinologię, politologię, 

kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, historię czy kierunki ekonomiczne. Zdobędziesz umiejętności, 

dzięki którym odnajdziesz się w wielu zawodach np. dziennikarz, przewodnik, filolog, a nawet dyplomata 

czy polityk.  

 

 

 

KLASA 1D 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski 

Czy zauważyłeś, że coraz mniej ludzi potrafi wyrażać swoje uczucia i budować prawidłowe relacje 

międzyludzkie? Czy masz świadomość, że coraz więcej pracodawców poszukuje pracowników umiejętnie 

współpracujących w grupie?  
 

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką z dziedziny pedagogiki, psychologii i socjologii proponujemy Ci naukę 

w klasie 1d, w której realizowany jest program autorski: “Podstawy pedagogiki, psychologii i socjologii”.  

W jego ramach zmierzysz się z rolą nauczyciela, wychowawcy świetlicy szkolnej (wolontariat w szkołach 

podstawowych), wychowawcy przedszkola - także specjalnego oraz nauczysz się podstaw języka 

migowego, którym komunikują się osoby niesłyszące. Będziesz również uczestniczył w warsztatach 

prowadzonych przez pracowników Wydziału Psychologii UJ, które pozwolą Ci poszerzyć Twoje 

kompetencje interpersonalne. Poznasz także specyfikę pracy różnych placówek opiekuńczo-

wychowawczych, co ułatwi Ci świadomy wybór studiów na kierunkach: psychologicznych, 

pedagogicznych, socjologicznych i medycznych. 
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KLASA 1E 
 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski albo język niemiecki. 

W klasie realizowany jest drugi język (niemiecki albo angielski) w zwiększonej liczbie godzin 

w ramach programu Intensywny Tok Kształcenia 
 

Przeglądasz ofertę naszej szkoły i zaczynasz sobie uświadamiać, że klasa I E to najlepszy wybór. 

Fakt, że jesteś zainteresowany nauką dwóch języków obcych oraz geografią oznacza jedno – chcesz być 

świadomym obywatelem nowoczesnej Europy. Możesz mieć pewność, że poznasz nie tylko Business 

English, lecz również nauczysz się języka niemieckiego od podstaw lub kontynuując zgodnie z programem 

autorskim Intensywny Tok Kształcenia Języka (ITKJ). Rozwiniesz swoją wiedzę z zakresu kultury, 

ekonomii oraz stosunków społecznych i prawnych Europy. 
 

Jeśli wybierzesz klasę E, na pewno świetnie poradzisz sobie na studiach z zakresu geografii, turystyki, 

prawa i administracji, socjologii, ekonomii oraz na kierunkach językowych. 

My już wiemy! Klasa I E jest właśnie dla Ciebie. 

 

 

KLASA 1F 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 

Współczesna rzeczywistość została powszechnie zinformatyzowana, a grafika komputerowa stała się 

głównym narzędziem tego procesu. Jeśli chcesz mieć wpływ na kierunek zachodzących zmian, powinieneś 

zdecydować się na naukę w klasie f (z rozszerzoną matematyką, informatyką i fizyką), w której realizowany 

jest autorski program: grafika komputerowa. 

W jego trakcie poznasz: 

 podstawowe narzędzia i programy stosowane przez grafików komputerowych 

 zasady obróbki plików graficznych 

 zasady tworzenia grafiki użytkowej i projektowej. 

W jego trakcie nauczysz się: 

  wykorzystywania warstw w projektowaniu graficznym 

  retuszować zdjęcia 

  projektować plakaty i ulotki reklamowe 

  projektować przedmioty użytkowe. 

Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą ci w przyszłości projektować budynki, meble, samochody, 

przedmioty życia codziennego, tworzyć strony internetowe, interfejsy programów komputerowych i grafikę 

artystyczną 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

KLASA 1G 
 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski 

Rozwój biotechnologii, genetyki i świata w skali “mikro” stawia przed człowiekiem nowe wyzwania. 

Ucząc się w klasie 1 g będziemy starali się ten świat zrozumieć i w tym świecie zaistnieć. Czekamy przede 

wszystkim na tych, którzy mają  plan na swoją przyszłość.  
 

Klasa 1 g o profilu z rozszerzoną biologią i chemią daje ogromne możliwości wyboru kierunku studiów. 

Zapraszamy wszystkich zdecydowanych studiować medycynę, farmację, fizjoterapię, weterynarię, 

biotechnologię  i wszystkie pokrewne kierunki. Zapewniamy solidne przygotowanie do matury z biologii  

i chemii w miłej i przyjemnej atmosferze 

 

 

 

KLASA 1H 
 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia biologia, język angielski 

Klasa 1h pozwala na rozwinięcie zainteresowań w najróżniejszych dziedzinach nauk 

przyrodniczych.  

Poza poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i geografii klasa 1h daje możliwość: 

samodzielnego planowania i wykonywania doświadczeń chemicznych oraz obserwacji, weryfikacji  

i formułowania wniosków by w aktywny sposób poznawać otaczającą  przyrodę, prawa obowiązujące  

w naszym środowisku i dostrzegać wpływ działalności człowieka na nie by poczuć odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo świata, którego cząstką przecież wszyscy jesteśmy. 
 

Chcesz zostać lekarzem, ratownikiem medycznym a może zootechnikiem albo weterynarzem? Chcesz 

ratować ludzkie życie pod mikroskopem albo wolisz kontakt twarzą w twarz z drugim człowiekiem? 

Preferujesz prace w laboratorium analizując naszą codzienną dietę albo wyprawy w teren, poszukiwania 

zwierząt czy roślin, złóż mineralnych, które drzemią wokół nas. Nie ważne czy jesteś teoretykiem czy 

praktykiem klasa 1h pozwoli Ci spełnić Twoje marzenia i rozwinąć pasje. 
 




