KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA
Klasa MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA z elementami Business English to propozycja dla uczniów,
których interesują zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem
świata finansów a także dla uczniów, których fascynują takie przedmioty jak matematyka i szeroko
pojęta geografia. Profil ten zapewnia uczniom szerokie spektrum kierunków studiów, które mogą
podjąć: od kierunków ekonomicznych tj. ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing,
analityka gospodarcza poprzez kierunki bardziej techniczne tj. geodezja, kartografia, geologia,
geofizyka, geoinżynieria, odnawialne źródła energii a także budownictwo i architektura, aż po
kierunki niestandardowe, jak np. meteorologia, turystyka a nawet z powodzeniem filologie obce itp.
Dlatego absolwenci tego kierunku najczęściej są studentami SGH, Uniwersytetów Ekonomicznych,
AGH, politechnik a także uniwersyteckich kierunków filologicznych.
W ofercie przedmiotów uzupełniających proponujemy uczniom tego profilu m.in. finanse
i bankowość lub rysunek techniczny –przydatny na kierunkach technicznych lub na architekturze.
Mocnym atutem tej klasy jest rozszerzony język angielski z elementami języka businessowego, co
daje perspektywy gruntownego przygotowania do podjęcia studiów nie tylko w kraju ale również za
granicą.
Na tym profilu przygotujemy ucznia gruntownie do egzaminu maturalnego na poziomie
rozszerzonym z matematyki, geografii oraz z języka angielskiego. Tego ostatniego nawet na
poziomie dwujęzycznym. Warto podkreślić, że przygotowujemy również do egzaminu wstępnego
na SGH z wiedzy o przedsiębiorczości. Od niedawna bowiem taki egzamin obowiązuje przyszłych
kandydatów.
Przedmioty rozszerzone
(realizowane od II półrocza kl. I)

Łączna ilość godzin w cyklu 3-letnim
p. podstawowy

p. rozszerzony

suma

Matematyka

10

8

18

Geografia

1

8

9

Język angielski

9

6

15

Zainteresowani uczniowie tej klasy mają możliwość realizacji swoich zainteresowań naukowych na
zajęciach kół olimpijskich m.in. z ekonomii oraz geografii, na których zapewniamy im stałą opiekę
dydaktyczną i pomoc w przygotowaniu do udziału w olimpiadach: geograficznej, wiedzy
ekonomicznej, przedsiębiorczości, statystycznej, olimpiady j. angielskiego.
Uczniowie, którzy wybiorą ten profil mogą podobnie jak ich koledzy z klas B i C korzystać z oferty
zajęć roku zerowego AGH z matematyki oraz startować w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z
matematyki oraz geografii.
Podczas nauki uczniowie mają do wyboru jeden z 4-rech drugich języków obcych nowożytnych:
niemiecki, francuski, hiszpański oraz rosyjski.
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. obcy nowożytny.

