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KLASA JĘZYKOWA
 
Profil 1: HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWY 
z rozszerzonym językiem angielskim lub językiem hiszpańskim 

Przedmioty rozszerzone: 
język polski i historia oraz wybrany język obcy 

Drugi język do wyboru: język niemiecki, język włoski, 
język francuski, język hiszpański

Przedmioty dodatkowe: historia sztuki w kształceniu
humanistycznym
 

 
 



Dla kogo?

Jeżeli czujesz, że jesteś humanistą, lubisz książki, filmy,
spektakle teatralne i dzieła sztuki – ten profil jest dla Ciebie. 

Język – rodzimy i obcy– to podstawowe narzędzie
komunikacji. Służy wyrażaniu siebie, opisywaniu otaczającego
nas świata i umożliwia nawiązanie kontaktu z drugim
człowiekiem.

To dzięki niemu najważniejsze historie literackie są czymś
więcej, niż tylko przygodami bohaterów – są opowieściami
o nas samych, naszych planach, marzeniach i świecie,
którego jesteśmy częścią. 

Ucząc się w klasie humanistycznej przeczytasz książki, które
na zawsze zostaną w Twojej pamięci, zobaczysz dzieła sztuki
z różnych perspektyw: twórcy, krytyka, teoretyka i historyka. 

A jeśli pokochasz tę ostatnią dziedzinę, umożliwimy 
Ci poznanie przeszłości, tak byś przekonał się, że historia
dzieje się zawsze i wszędzie, a otaczający nas świat podlega
nieustannym zmianom.



Dlaczego klasa językowa?

JĘZYK ANGIELSKI

Oprócz lekcji języka angielskiego w ramach profilu
językowego planujemy zajęcia z native speakerami z USA.

 Dzięki autorskiemu programowi będziesz mógł poznawać
 nie tylko żywy, autentyczny język, ale także obyczajowość
krajów anglosaskich. 

W obecnym świecie sama znajomość języka angielskiego 
nie jest już niczym wyjątkowym – dziś prawdziwe wyzwanie
stanowi poznanie i zrozumienie różnic międzykulturowych. 



Dlaczego klasa językowa?

JĘZYK ANGIELSKI

To wyzwanie podejmuje nasz profil językowy. 
Chcemy, aby nasi absolwenci stali się świadomymi 
i pełnoprawnymi obywatelami świata. 

O ile nie przeszkodzą temu ograniczenia związane 
z pandemią, dla uczniów tego profilu planujemy udział 
w bieżących, ciekawych wydarzeniach językowo-kulturowych
na terenie Poznania.

Ponadto oferujemy tygodniowy program goszczenia
studentów akademickich z USA w rodzinach naszych uczniów.
Ten intensywny program międzykulturowy prowadzimy 
z przerwą od 2016 roku i cieszy się on dużym uznaniem
młodzieży.

Latem zapraszamy wszystkich naszych uczniów do udziału 
w cieszących się wielką popularnością obozach językowych
stowarzyszenia Lighthouse prowadzonych przez  absolwentów
i przyjaciół szkół urszulańskich oraz wolontariuszy z USA.



Dlaczego klasa językowa?

JĘZYK HISZPAŃSKI

Nauka języka hiszpańskiego to oprócz sprawnej komunikacji
również poznawanie kultury ponad dwudziestu krajów.

Dlatego od ośmiu lat nasze liceum organizuje CULTURIADĘ
–  międzyszkolny konkurs dotyczący krajów
hiszpańskojęzycznych, a także konkurs tłumaczeniowy
hiszpańsko-angielski "La Torre de Babel" / "The Tower of
Babel".

We współpracy z Wyższą Szkołą Języków Obcych 
 przeprowadzamy warsztaty tłumaczenia
symultanicznego w kabinach – po tych zajęciach uczniowie
doskonale rozumieją, dlaczego tłumacze zmieniają się co 
15 minut.

Stwarzamy również możliwość wyjazdów do szkół
językowych w Hiszpanii, podczas których uczniowie  mają
okazję mieszkać u hiszpańskich rodzin.



Jakie są możliwości rozwoju
zawodowego?

 
 
 

Jako absolwent tego profilu będziesz miał możliwość
studiowania na takich kierunkach jak: prawo, administracja,

zarządzanie, politologia, filologia polska, neofilologie,
historia, historia sztuki, muzykologia, filozofia,

kognitywistyka, psychologia, socjologia, lingwistyka,
dziennikarstwo i wiele innych.

 
 



Z kim współpracujemy?
 

W ramach tego profilu prowadzimy współpracę z Wydziałem
Prawa i Administracji UAM, Wydziałem Filologii Polskiej UAM
i Muzeum Narodowym w Poznaniu. 

Wybierając klasę humanistyczną będziesz gościem
Poznańskiej Filharmonii, Teatru Wielkiego i wielu instytucji
kulturalnych w naszym mieście.

Przez bezpośrednią obserwację poznasz pracę sędziów,
adwokatów, radców prawnych oraz pracowników firm
administracyjnych i konsultingowych.

Organizujemy także wyjazdy do szkoły językowej we
współpracy z North West Academy of English w Irlandii.


