
klasa Ic humanistyczna 

pod patronatem Katedry Filologii Klasycznej UŁ 

i Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ 
 

Przedmioty rozszerzone w cyklu 3-letnim : 

j. polski, j. angielski 

Po klasie pierwszej uczniowie dokonują wyboru rozszerzenia: 

historia lub geografia 

Liczba godzin w cyklu 3-letnim: 

PRZEDMIOT PODSTAWA ROZSZERZENIE RAZEM 

język  polski 12 h 9 h 21 h 

historia 2 h 8 h 10 h 

geografia 1 h 8 h 9 h 

Języki obce: 

język angielski na poziomie rozszerzonym: 

15 godzin w cyklu (3/6/6)  

drugi język obcy do wyboru: 

  język niemiecki lub język hiszpański:  

6 godzin w cyklu (2/2/2) 

Języki obce w systemie lektoratowym – o przydziale 

do grupy językowej decyduje znajomość języka –  

 zajęcia międzyoddziałowe 

Przedmiot uzupełniający: 
Kultura antyczna z perspektywy współczesności 

(edukacyjno – artystyczne wariacje ze starożytnością w tle) 



Przedmioty uwzględnione 

w procesie rekrutacji:  
    

język polski 

język obcy 

 matematyka 

historia 
 

 

 

NOWOŚĆ 
 

Przygotowanie do certyfikatów FCE/CAE 

 w ramach zajęć szkolnych, a także możliwość 

zdawania tych egzaminów 
 

 



 

Gimnazjalisto! 

 

 Lubisz język polski, historię, geografię? 

 Chcesz doskonalić swoje umiejętności w zakresie komunikowania się  

w językach obcych? 

 Jesteś gotów do pracy wykorzystującej niekonwencjonalne metody? 

 

Przyłącz się do nas. Wybierz klasę humanistyczną Ic pod patronatem Katedry Filologii 

Klasycznej i Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Będziesz mógł zgłębiać tajniki wiedzy humanistycznej w nowoczesnej i atrakcyjnej 

formie, na lekcjach i w ramach zajęć pozalekcyjnych (dla chętnych). 

 Jeśli zechcesz, spróbujesz swoich sił jako recytator, aktor, reżyser, scenarzysta, 

wokalista, muzyk, tancerz, twórca prezentacji multimedialnych lub filmów, 

redaktor, fotoreporter, specjalista od reklamy i promocji, plastyk, fotograf, 

organizator konkursów… Wystarczy, że przyłączysz się do uczniów realizujących od 

wielu lat projekty edukacyjno – artystyczne.  Damy Ci szansę zaprezentowania się  

na prestiżowych imprezach i w konkursach.  

 Od klasy II będziesz uczestniczył, realizując program autorski, w zajęciach  

z unikatowego przedmiotu uzupełniającego: Kultura antyczna z perspektywy 

współczesności (edukacyjno - artystyczne wariacje ze starożytnością w tle). 

 Zapraszamy Cię także do udziału w cyklicznych projektach przedmiotowych 

rozwijających wiedzę dotyczącą filmu, teatru, sztuki pisania.  

 Pracownicy Katedry Filologii Klasycznej UŁ przygotują dla Ciebie wykłady 

poświęcone wybranym zagadnieniom kulturowym. 

 


