
 



 

OPIS KLASY ROZSZERZENIA 
 (języki obce) 

Dodatkowa oferta 
edukacyjna  

 

 A - politechniczna 
    Edukacja w klasie o tym profilu ma na celu rozszerzenie wiedzy 

z kierunkowych przedmiotów, jak również uzupełnienie wiedzy 
matematycznej z algorytmiki i zastosowania matematyki w życiu codziennym 
(Matematyka w zastosowaniach, Algorytmika).  
    Uczniom zainteresowanym rozwijaniem swoich kompetencji 
informatycznych zaproponujemy udział w Lokalnej Akademii Sieciowej firmy 
Cisco, w ramach której będą mogli przystąpić do kursów obejmujących 
podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych oraz 
systemu Linux. Kursy przygotowują do zdawania egzaminu certyfikacyjnego 
CompTIA A+. Opiekunem naukowym Akademii Cisco Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
    Absolwenci tej klasy studiują najczęściej na kierunkach: informatyka, 
budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna, mechanika 
i budowa maszyn, matematyka stosowana, automatyka i robotyka, 
biotechnologia, mechatronika, gospodarka przestrzenna. 
 

 
matematyka, 
informatyka, 

fizyka  
 

j. angielski 
(kontynuacja) 
 j. niemiecki 

(podstawowy) 

 
 

 

- grafika 2D i 3D 

- strony www 
- algorytmika 

- ekonomia w praktyce 

 

 

 

 

B - biotechnologiczna (dwujęzyczna)  
     Ucząc się w klasie o tym profilu, uczeń nie tylko poszerzy wiedzę  
teoretyczną z kierunkowych przedmiotów, ale również nabędzie umiejętności 
praktyczne, uczestnicząc w zajęciach terenowych w Ośrodku Edukacji 
Środowiskowej WPN, w zajęciach w Laboratorium Symulacji Medycznych oraz 
na innowacyjnych zajęciach Matematyka w zastosowaniach, których celem 
jest wykorzystanie matematyki w obliczeniach chemicznych.  
     Ciekawą formą poszerzania wiedzy ekologicznej jest angażowanie 
uczniów w organizację seminariów naukowych.  Jak co roku, zainteresowani 
uczniowie, będą przygotowywani do konkursów i olimpiad przedmiotowych:  
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Podlaskiego Konkursu Chemicznego czy 
konkursu „Wygraj indeks” organizowanego przez Politechnikę Gdańską.    
Uczestniczymy w zajęciach organizowanych na terenie Uniwersytetu 
w Białymstoku. 

     Absolwenci  klasy B, podobnie jak klasy C, mogą studiować na wielu 
kierunkach medycznych i politechnicznych. Nauczanie niektórych 
przedmiotów w języku angielskim pozwala na podjęcie studiów na uczelniach 
zagranicznych. 
 

 
biologia, 
chemia, 

matematyka 
 

j. angielski,  
(kontynuacja) 

j. francuski 
(podstawowy) 

 
 

 
- seminaria naukowe 

- matematyka 

  w zastosowaniach 

 

 
 

 

C - medyczna  

    Edukacja w klasie o tym profilu ma na celu rozszerzenie wiedzy 
 z kierunkowych przedmiotów, jak również uświadamianie korelacji między 
tymi przedmiotami. Uczniowie w trakcie nauki uczestniczą w zajęciach 
terenowych w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN oraz w zajęciach 
Laboratorium Symulacji Medycznych.  
    Na dodatkowych zajęciach z przedmiotu Elementy fizyki medycznej 
poznają zastosowanie fizyki w medycynie. Ciekawą formą poszerzania wiedzy 
ekologicznej są zajęcia w Muzeum Wigier.  Uczniowie przygotowywani są do 
konkursów i olimpiad przedmiotowych (Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, 
Podlaski Konkurs Chemiczny, konkurs „Wygraj indeks” na Politechnice 

Gdańskiej czy konkurs fizyczny „ Lwiątko”). Uczestniczymy w zajęciach 
organizowanych na terenie Uniwersytetu w Białymstoku. 
    Ukończenie klas z rozszerzoną biologią, chemią, fizyką umożliwia podjęcie 
ciekawych studiów w dobrych uczelniach, takich jak: Wojskowa Akademia 
Techniczna, SGGW, AGH i Politechniki, które to uczelnie oferują wiele tzw. 

zamawianych kierunków, co oznacza, że studenci otrzymują stypendia 
edukacyjne i zdobywają zawody poszukiwane na rynku pracy. 
 

 
biologia, 

chemia, fizyka 
 

j. angielski 
(kontynuacja) 
 j. niemiecki 

(podstawowy)  

 

 

 

- seminaria naukowe 

- elementy fizyki medycznej 

 

Wdrożone innowacje pedagogiczne:  
Innowacyjny program nauczania oparty o grę symulacyjną  

do przedmiotu "Ekonomia w praktyce", Lokalna Akademia CISCO 
 

http://xilo.krakow.pl/downloads/1a_2015.pdf
http://xilo.krakow.pl/downloads/1b_2015.pdf
http://xilo.krakow.pl/downloads/1c_2015.pdf


 

OPIS KLASY ROZSZERZENIA 

 (języki obce) 

Dodatkowa oferta 

edukacyjna  

 

D - lingwistyczna (dwujęzyczna) 
         Przedmioty kierunkowe prowadzone będą metodą CLIL - nauczanie 
bilingwalne. W ramach klasy lingwistycznej uczniowie mogą uczestniczyć 
w projektach międzynarodowych o charakterze kulturoznawczo-
językowym, w zajęciach z językoznawstwa i translatoryki oraz w  
regionalno-kulturowych projektach edukacyjnych we współpracy  
z Muzeum Wigier, Wigierskim Parkiem Narodowym oraz parkami 
narodowymi w Europie.  Korzyścią nauki w klasie lingwistycznej jest 
zaangażowanie uczniów w projekty eTweeningowe. Nauczanie niektórych 
przedmiotów w języku angielskim ułatwi studiowanie na uczelniach 
wyższych na terenie całej UE. Na seminaria zapraszani są wykładowcy 
z Uniwersytetu Warszawskiego.  

    Naturalną kontynuacją kształcenia po profilu lingwistycznym będzie: 
filologia angielska, lingwistyka stosowana, turystyka, dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna, europeistyka czy kulturoznawstwo.  
 

 
j. angielski, 
geografia,  

j. polski 
 

j. angielski 
(kontynuacja) 
 j. hiszpański 

(podstawowy) 

 

 
- analiza źródeł statystycznych 

  i kartograficznych w geografii 

- translatoryka 
- studium lingwistyczne 

 

 

 

E - humanistyczna  
     Nauka w tej klasie jest przygotowaniem do świadomego odbioru 
różnych form artystycznego wyrazu (sztuki, literatury, mediów) oraz 
inspiracją do podejmowania własnych prób twórczych i realizacji 
autorskich projektów. Uczeń zdobędzie dodatkową wiedzę na temat dzieł 
kultury i procesu twórczego w ramach dodatkowych zajęć obejmujących 
obszary tematyczne od elementów wiedzy o filmie i teatrze, przez historię 
sztuki, po podstawy dziennikarstwa i medioznawstwa. Będzie uczestniczył 

w projekcie „Dialog międzykulturowy”, dzięki któremu pozna różnorodność 
kulturową naszego miasta. Poszerzeniu wiedzy historycznej o podstawowe 
umiejętności badawcze posłużą autorskie, innowacyjne zajęcia – Analiza 
i interpretacja źródła historycznego. Pracownicy Instytutu Pamięci 

Narodowej w Białymstoku wspomagają seminaria naukowe wykładami 
i materiałami archiwalnymi. 
    Program klasy przygotowuje do kontynuowania nauki na studiach: 
prawniczych, filologicznych, historycznych, dziennikarskich i politologiczno-
społecznych. 
 

 
język polski, 

historia,  
wiedza o 

społeczeństwie 

  
j. angielski 

(kontynuacja) 
 j. francuski 

(podstawowy) 

 

 
- edukacja kulturalna 

- warsztaty dziennikarskie 

- analiza i interpretacja źródła   

   historycznego 

 

 

 

F - menadżerska  
    Celem tak określonego profilu nauczania jest kształcenie młodzieży 

kreatywnej, otwartej na świat i potrafiącej radzić sobie z wyzwaniami 
współczesnych procesów globalizacji. Osiągnięcie tych celów umożliwią, 
obok realizacji rozszerzonej podstawy programowej, wyjazdy terenowe 
 w góry, jednodniowe zajęcia w okolicach Suwałk, rajdy rowerowe, spływy 
kajakowe, wycieczki jednodniowe oraz międzynarodowa wymiana 
młodzieży. Zainteresowanym uczniom zaproponujemy udział 
w Olimpiadzie Geograficznej, współpracę z Wigierskim Parkiem 
Narodowym oraz z Uniwersytetem w Białymstoku. 
    Zajęcia dodatkowe z Matematyki w zastosowaniach oraz Studium 
lingwistyczne z języka angielskiego będą idealnym dopełnieniem 
przygotowującym ucznia na takie kierunki studiów, jak: ekonomia, prawo, 
turystyka, geologia, ekologia, geografia, archeologia, bezpieczeństwo 
narodowe, biofizyka, inżynieria środowiska, stosunki międzynarodowe czy 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna.  
 

 
matematyka, 

geografia, 
 j. angielski 

 
j. angielski 

(kontynuacja) 
 j. rosyjski 

(podstawowy) 

 

 

- analiza źródeł statystycznych 
  i kartograficznych w geografii 

- matematyka  

  w zastosowaniach 

- studium lingwistyczne 

- ekonomia w praktyce 
- translatoryka 
 

 

Wdrożone innowacje pedagogiczne:  

Akademia Humanisty, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,  
Jesteśmy bilingwalni i muzykalni 

  

http://xilo.krakow.pl/downloads/1d_2015.pdf
http://xilo.krakow.pl/downloads/1d_2015.pdf
http://xilo.krakow.pl/downloads/1e1_2015.pdf
http://xilo.krakow.pl/downloads/1e2_2015.pdf

