
Oddział  humanistyczno-prawniczy IA 

 

Klasa o kierunku humanistyczno-prawniczym  to propozycja dla uczniów, którzy chcieliby 

rozwijać się zarówno w zakresie przedmiotów humanistycznych jak i językowo. Uczniowie 

tej klasy będą przygotowywani do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym  

z historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego. 

Przedmioty rozszerzone 

(realizowane od II półrocza 

klasy I) 

Łączna ilość godzin  w cyklu 3-letnim 

p. podstawowy p. rozszerzony suma 

Język polski 16 8 24 

historia 2 9 11 

WOS 1 6 7 

 

Absolwenci tej klasy będą mogli studiować prawo, prawo i administrację  filologię polską 

oraz na takich kierunkach jak: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, 

dziennikarstwo, psychologia  i kulturoznawstwo. 

Olimpiady i współpraca z instytucjami 

 Uczniowie klasy o profilu humanistyczno-prawniczym będą brali udział w wykładach 

i warsztatach naukowych, lekcjach muzealnych oraz w wystawach i wykładach  

w ramach współpracy z Muzeum Podkarpackim w Krośnie, Krośnieńską Biblioteką 

Publiczną, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie oraz z Uniwersytetem 

Jagiellońskim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.  

 Cyklicznie będą organizowane wyjścia na rozprawy sądowe i lekcje w Sądzie 

Okręgowym w Krośnie. Uczniowie klasy o tym profilu również uczestniczą  

w wykładach i warsztatach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej  

w Rzeszowie i Koło Naukowe Historyków Studentów UJ. 

 Kolejnym atutem przemawiającym za wyborem tego kierunku jest współpraca szkoły 

z Uniwersytetem Stanowym Iowa. Dzięki tej współpracy uczniowie biorą udział  

w lekcjach prowadzonych przez studentów ze Stanów Zjednoczonych.  

 Przygotowanie chętnych uczniów do udziału w następujących olimpiadach  

i konkursach: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna, 

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Polsce  

i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada "Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego", Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 

W ramach  godzin pozalekcyjnych z  języka angielskiego proponujemy zajęcia  poświęcone 

literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych. Praca z tekstem literackim będzie obejmowała 

tematykę z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej będzie dostosowana do 

zainteresowań uczniów. Proponujemy również  zajęcia pozalekcyjne obejmujące naukę 

terminologii prawniczej lub innego słownictwa specjalistycznego w zależności od  preferencji 

uczniów.  


