
Oddział  ekonomiczny dwujęzyczny IF 

 
 

Kierunek ekonomiczny (dwujęzyczny z językiem angielskim) ten jest odpowiedni dla uczniów, którzy interesują 

się naukami ścisłymi, przyrodniczymi oraz zagadnieniami ekonomicznymi. Dla uczniów, którzy wybiorą profil 

ekonomiczny w naszym liceum przewidziano przedmioty uzupełniające takie jak: ekonomia w praktyce oraz 

finanse i bankowość. Uczniowie mają możliwość realizacji swoich zainteresowań naukowych na kółku 

olimpijskim m.in. z ekonomii, geografii oraz języków obcych.  W ramach zajęć oferujemy m.in. naukę zakładania 

własnej działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu oraz aplikacji. Profil adresujemy do uczniów 

dociekliwych i poszukujących szerokiej wiedzy z zakresu marketingu, zarządzania, bankowości oraz mikro  

i makroekonomii. W ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, uczniowie mogą  także poszerzać swoją 

wiedzę z matematyki i geografii, brać udział w wykładach i spotkaniach organizowanych przez wykładowców  

i podróżników. Przewidujemy również zajęcia w terenie.  

 

Absolwenci opisywanej klasy są dobrze przygotowani do studiów ekonomicznych, na kierunkach m.in.: 

ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse i bankowość, rachunkowość i inne,  a także na kierunkach: 

geografia, geologia, geofizyka, kartografia oraz kierunkach związanych  z poszukiwaniem surowców oraz 

produkcji energii odnawialnej. 

W zakresie rozszerzonym realizowane są zajęcia z matematyki, geografii oraz języków obcych takich jakich  

język angielski  oraz  język francuski  lub język niemiecki.  Profil przygotowuje więc uczniów do matury z tych 

przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 

 

Przedmioty rozszerzone 
(realizowane od II półrocza klasy I) 

Łączna ilość godzin  w cyklu 3-letnim 

p. podstawowy p. rozszerzony suma 

matematyka 10 8 18 

geografia 1 9 10 

Język angielski 9 9 18 

j. niemiecki / j. francuski 6/6 6/6 12/12 

 

 

Mocnym atutem tej klasy są języki obce, które nauczane są (dzięki dwujęzyczności) w mocno rozszerzonym 

wymiarze, co w połączeniu z kierunkami ekonomicznymi daje perspektywy gruntownego przygotowania do 

podjęcia studiów (także lingwistycznych) nie tylko w kraju ale również za granicą. Interdyscyplinarność 

kształcenia oraz możliwość doskonalenia kompetencji językowych dają uczniom szerokie możliwości rozwoju.  

Kierunek umożliwia  również przygotowywanie się do olimpiad przedmiotowych takich jak: 

- Olimpiada Geograficzna,   

- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,  

- Olimpiada Przedsiębiorczości,  

- Olimpiada Statystyczna, 

- Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, 

- Olimpiada Języka Angielskiego/ Olimpiada Języka Niemieckiego/ Olimpiada Języka Francuskiego. 

 


