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Profil ogólny adresowany jest do 
uczniów, którzy nie są jeszcze zde-
cydowani, jaką drogę swojego dal-
szego kształcenia wybrać.

Przedmioty rozszerzone:

1. język obcy,  

2. wiedza o społeczeństwie, 

3. geografia.

Klasa o tym profilu pozwoli rozszerzyć wiadomości  
z wiedzy ogólnej i zdawać egzamin maturalny na poziomie 
rozszerzonym z wybranego przez siebie przedmiotu.

Co dalej?

• Dalszą naukę możesz kontynuować na uniwersytetach, 
uczelniach przyrodniczych, ekonomicznych, sportowych 
na kierunkach: humanistycznych, językowych, pedago-
gicznych, artystycznych, turystycznych i innych.

• Realizacja zakresu rozszerzonego umożliwi poszerzenie 
wiadomości i umiejętności geograficznych i z wiedzy 
o społeczeństwie.

• Bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego 
z geografii, połączone z nauczaniem języka obcego w za-
kresie rozszerzonym i wiedzy o społeczeństwie, zwiększa 
szanse na dalsze kształcenie na uczelniach wyższych, 
w tym na kierunkach przyrodniczych, socjologicznych  
i ekonomicznych. 

• Poszerzona i utrwalona wiedza geograficzna i wiedza 
o  społeczeństwie to obiecująca przygoda z nauką i bar-
dzo dobre przygotowanie do poznawania oraz lepszego 
rozumienia współczesnego świata i ludzi.
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Dodatkowo

W klasie o tym profilu będziesz mieć możliwość uczestni-
czenia w kołach zainteresowań oraz w zajęciach dodatko-
wych organizowanych w szkole, które przygotowują do eg-
zaminu maturalnego oraz pomagają w wyborze dalszych 
kierunków kształcenia
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