Dowiedz się więcej!
Klasy w Żmichowskiej w roku
szkolnym 2021/2022

Ucz się z najlepszymi!
Bierz udział w projektach, olimpiadach
i konkursach!
Dostań się na wymarzone studia!

Klasa humanistyczna
„Historia nauczycielką życia” - Cyceron
Lubisz historię, wiedzę o społeczeństwie, literaturę? Chcesz się nauczyć języka
francuskiego i łacińskiego? Czujesz się przyszłym historykiem, prawnikiem,
mówcą, dziennikarzem czy aktorem? Klasa humanistyczna jest dla Ciebie.
Zaprasza uczniów, którzy pragną rozwijać swoją wrażliwość i wyobraźnię,
kreować swój światopogląd oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym
i społecznym.
▪ Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu nauczania:
język angielski i język polski
▪ Przedmioty do wyboru: historia sztuki, wiedza o społeczeństwie lub
język łaciński i kultura antyczna
▪ Drugi język obcy: język francuski
Klasa przygotowuje do szeroko ujętych studiów humanistycznych. Absolwenci
tej klasy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na następujące kierunki studiów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

filologia: polska, francuska, angielska i inne (np. sinologia)
historia
prawo
dziennikarstwo
psychologia
pedagogika
politologia
historia sztuki, kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, wiedza o filmie
i kulturze audiowizualnej
kryminologia

Klasa politechniczna
„Matematyka jest królową nauk, ale fizyka rządzi światem”
Czy fascynują Cię nauki ścisłe, ciekawe doświadczenia fizyczne, matematyka to
Twoje drugie imię? Lubisz geografię, język angielski? Jeśli odpowiedziałeś chociaż
na jedno pytanie tak – to dobrze trafiłeś. To jest to klasa dla Ciebie!
▪ Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu nauczania:
język angielski i matematyka
▪ Przedmioty do wyboru: fizyka lub geografia
▪ Drugi język obcy: język francuski
Klasa przygotowuje do studiów inżynierskich, matematycznych, fizycznych,
geograficznych. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się między innymi
o następujące kierunki studiów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budownictwo
energetyka
elektrotechnika
automatyka i robotyka
mechanika i budowa maszyn
transport, logistyka
zarządzanie inżynierskie
ekonomia
matematyka (nauczycielska, stosowana)
fizyka

Klasa humanistyczno-społeczna
„Zmień swoje myśli, a zmienisz swój świat” – Norman Vincent Peale

Interesujesz się zagadnieniami społecznymi, politycznymi, prawnymi? Chcesz
lepiej zrozumieć mechanizmy regulujące funkcjonowanie państwa? Wybierz
klasę humanistyczno-społeczną. Jeżeli jesteś ciekawy świata, interesuje Cię
tematyka społeczna, zamierzasz być aktywnym świadomym obywatelem świata,
to klasa właśnie dla Ciebie!
▪ Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu nauczania:
język francuski i język polski
▪ Przedmioty do wyboru: historia lub geografia
▪ Drugi język obcy: język angielski
Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prawo
administracja
politologia
stosunki międzynarodowe
historia
socjologia
geografia
europeistyka
archiwistyka
bezpieczeństwo narodowe
polityka społeczna
dziennikarstwo
psychologia
pedagogika
filologia polska

Jeśli nauka języków obcych jest dla Ciebie priorytetem
i lubisz stawiać sobie ambitne cele, masz do wyboru dwie
klasy z nauczaniem dwujęzycznym!!!

Klasa HUMANISTYCZNA Littéraire
„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko
przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie” ( André Malraux)
Chcesz poszerzyć zainteresowania humanistyczne, kreatywnie i twórczo
przeobrażać świat, a nauka języka francuskiego jest dla Ciebie priorytetem?
Aktywny udział w życiu kulturalnym sprawi, że możesz połączyć naukę z pasją
tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami. Lubisz stawiać sobie ambitne cele,
możesz wybrać klasę z nauczaniem dwujęzycznym.
Program klasy skierowany jest do uczniów poszukujących, twórczych pomysłów
związanych z naukami humanistycznymi.

Klasa PRZYRODNICZA Scientifique
„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej
zrozumiesz” - Albert Einstein.
Chcesz dobrze poznać język i kulturę krajów francuskojęzycznych. Marzysz
o studiowaniu medycy, farmacji, kosmetologii, dietetyki, inżynierii chemicznej
czy też inżynierii środowiska? Jak widzisz, możliwości są ogromne. Zapraszamy
uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami medycznymi,
przyrodniczymi i technicznymi na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą. Klasa
dwujęzyczna z językiem francuskim jest propozycją dla Ciebie.

Klasa WSTĘPNA
"Każda droga rozpoczyna się od pierwszego kroku..."

Chcesz nauczyć się języka francuskiego? Już po roku nauki w klasie wstępnej
opanujesz język francuski w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie nauki w klasie
dwujęzycznej w naszym liceum. Chcesz rozwinąć swoje zainteresowania,
wzbogacić osobowościowo, kulturowo i cywilizacyjne? Masz taką możliwość
ucząc się języka francuskiego (18 godzin w tygodniu), języka polskiego,
matematyki, wychowania fizycznego, religii lub etyki.

Zalety nauczania dwujęzycznego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myślenie w dwóch językach usprawnia pamięć, wzmacnia kreatywność,
innowacyjność, refleksyjność i koncentrację
Większa świadomość językowa pozwala na bardziej efektywne
przyswajanie wiedzy ogólnej i szybsze uczenie się kolejnych języków
Sprawdzone, innowacyjne podejście edukacyjne
Harmonijny i zintegrowany rozwój kompetencji językowych i w zakresie
wiedzy przedmiotowej
Regularne używanie dwóch języków zwiększa umiejętność myślenia
samodzielnego i rozwiązywania problemów
Lepsze przygotowanie się do funkcjonowania w środowisku
wielokulturowym
Opanowanie specjalistycznego słownictwa w języku obcym
Szanse na rynku pracy, także na arenie międzynarodowej
Udział w projektach międzynarodowych
Udział w międzynarodowych wymianach młodzieży
Przystąpienie do matury dwujęzycznej
Nauka na studiach za granicą

Nauka w tych klasach daje młodzieży szansę studiowania na kierunkach: prawo,
medycyna, administracja, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, filologia polska, romanistyka, filmoznawstwo,
teatrologia, historia, archeologia, pedagogika, psychologia.

