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DLA JAKICH OSÓB PRZEZNACZONA JEST KLASA
HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA?

KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA ? 
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Klasa humanistyczno-społeczna przeznaczona jest dla osób zainteresowanych

światem, literaturą oraz polityką. Uczniowie tej klasy, są młodzieżą interesującą się
rzeczami, które skupiają się na polityce oraz historii naszego świata. Klasa ta
zapewnia podjęcie nauki na studiach wyższych. Jakich? O tym się dowiecie w

następnych częściach prezentacji.
 
 



Wspieramy,
Pomagamy 



Zalety naszych rozszerzeń:

03

JĘZYK ANGIELSKI 

Dzięki zadaniom ustnym
przełamiesz barierę językową i
będziesz w stanie bezbłędnie się
komunikować. 

HISTORIA

Zapoznasz się z ważnymi
wydarzeniami w Polsce i na
świecie.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Powiększysz swoją wiedzę w zakresie
funkcjonowania społeczeństwa i
państwa. 

JESTEŚMY KLASĄ SPOŁECZNĄ - NAUCZYSZ SIĘ KULTURALNEJ DYSKUSJI ORAZ STANIESZ SIĘ BARDZIEJ PEWNY/A SIEBIE!





STUDIA
Kierunek humanistyczno-społeczny daje możliwość podjęcia studiów na wydziałach:

PRAWNICZYCH - np. prawo, podatki i doradztwo podatkowe, konsulting prawno-ekonomiczny;
HUMANISTYCZNYCH - np. filozofia, stosunki międzynarodowe;
JĘZYKOWYCH- np. lingwistyka, język angielski w biznesie, translatoryka;
SPOŁECZNYCH- np. politologia, socjologia, pedagogika.





JĘZYKI

Czego uczymy się na języku rosyjskim? 
Mnóstwa ciekawych rzeczy! Nasze lekcje nie polegają

tylko na uczeniu się cyrylicy, pisania, czytania, czy
rozwiązywania zadań. W ciągu lekcji możemy

dowiedzieć się mnóstwa ciekawych rzeczy o Rosji. 
Pani zawsze chętnie odpowiada na pytania oraz 
 poszerza naszą wiedzę. Jeśli ciekawi Cię Rosja i

wszystko co z nią związane to już wiesz, 
który język wybrać.

No to może teraz coś o języku francuskim... 
 Tak, jak na lekcjach języka rosyjskiego- również nie tylko

uczymy się tylko mówić i pisać jednocześnie sztywno
siedząc w ławkach... Język, ludzie, kultura, tradycje - o

tym wszystkim dowiesz się na lekcjach w naszej szkole! 
Pani chętnie uczy nas nowych rzeczy i wspiera w nauce!

 Jeśli choć trochę ciągnie Cię w kierunku Francji i
pięknego języka, są to lekcje dla właśnie Ciebie.

 Nie zawiedziesz się, obiecujemy!
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Na naszym profilu do wyboru są dwa języki obce, a mianowicie język rosyjski oraz język francuski.



Do zobaczenia
we wrześniu!

C Z E K A M Y  N A  W A S !


