
 

 

SZKOŁA NA V  
 

KLASA ID 
 

„Jutro to dziś tylko trochę dalej” 

C.K. Norwid 

  

 

Profil: społeczny  

Rok szkolny 2020/ 2021 
 

 Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym: 

*język angielski  

(20 h w cyklu) 

*wiedza o społeczeństwie  

(10 h w cyklu) 

*geografia 

(10 h w cyklu) 

 

Przedmioty brane pod uwagę 

przy rekrutacji: 

*język polski 

*matematyka 

* wiedza o społeczeństwie 

* geografia 

 

Przedmiot uzupełniający: 

* zajęcia artystyczne 

(3 h w cyklu) 

 

Nauczane języki obce: 

*język angielski 

(kontynuacja) 

*język niemiecki 

 

Klasa o profilu społecznym jest odpowiedzią na potrzeby uczniów  

o wszechstronnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Przeznaczona jest dla 

młodzieży, która w przyszłości chce realizować się naukowo w obszarze dyscyplin 

społecznych, humanistycznych, prawa oraz nauk o ziemi. Jeżeli jesteś ciekawy 

otaczającego Cię świata, chcesz zrozumieć zjawiska przyrodnicze, lubisz 

geograficzno - turystyczne doświadczenia, pragniesz rozwijać swoje umiejętności 

oraz kompetencje społeczne i ekonomiczne - zapraszamy do klasy ID. 

Z obowiązującym rozszerzonym programem nauczysz się m.in.: rozpoznawać 

sytuację gospodarczą i ekonomiczną w regionie i kraju, korzystać z przepisów prawa 

oraz rozwiniesz swoje kompetencje lingwistyczne.  Jeżeli umiesz słuchać i wyciągać 

wnioski, jesteś bystrym obserwatorem otwartym na kontakty i współpracę z ludźmi  

w instytucjach państwowych i samorządowych, w przedsiębiorstwach lub własnej 

firmie - to jest Twój profil!!! 

Wysokie wyniki egzaminu maturalnego pozwalają naszym absolwentom 

kontynuować naukę na renomowanych uczelniach, na takich kierunkach, jak m. in.: 

prawo, administracja publiczna i samorządowa, ekonomia, turystyka i rekreacja, 

zarządzanie, stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny, bezpieczeństwo 

narodowe, filologia angielska, geografia, geodezja, geologia, ochrona środowiska, 

logistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, pedagogika, archeologia.  

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający z dorobku 

nauk społecznych (socjologii, nauk o polityce, nauk prawnych, nauk o polityce 

publicznej oraz elementów nauk: o administracji, o mediach, o poznaniu  

i komunikacji społecznej oraz psychologii) oraz nauk humanistycznych (etnologii  

i kulturoznawstwa).  

 
Dodatkowe aspekty życia klasy: ciekawe lekcje z wykorzystaniem pomocy multimedialnych oraz technologii 

informatycznych, filmy tematyczne; wycieczki krajoznawcze w najciekawsze zakątki Polski oraz za granicę; Olimpiada 

Języka Angielskiego, Geograficzna, Wiedzy o Społeczeństwie, Misyjna Olimpiada Wiedzy o Afryce, Konkurs Wiedzy  

o Statucie Szkoły oraz wiele innych, współpraca z Politechniką Częstochowską, Polskim Towarzystwem Geograficznym, 

WNOZ Uniwersytetu Śląskiego, Sądem Rejonowym w Częstochowie. 

 

V Liceum Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza 

w Częstochowie 

ul. Krakowska 29 

42-200 Częstochowa 

Znajdź nas w Internecie: 

 www.vmickiewicz.pl, 

 www.facebook.com/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Częstochowie-

638488759658823/ 

 www.instagram.com/vlo_mickiewicz/?hl=pl 

 snapchat  

http://www.vmickiewicz.pl/
http://www.facebook.com/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Częstochowie-638488759658823/
http://www.facebook.com/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Częstochowie-638488759658823/
http://www.instagram.com/vlo_mickiewicz/?hl=pl


 


