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PROFILE KLAS 
rok szkolny 2022/23 

 

KLASA DWUJĘZYCZNA Z HISTORIĄ I GEOGRAFIĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM  

• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, geografia (w języku angielskim), historia (w języku 

angielskim) 

• TRZECI PRZEDMIOT ROZSZERZONY DO WYBORU: język polski, WOS  

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: j. polski, matematyka, geografia, historia 

MOŻLIWE ŚCIEŻKI KARIERY: filologia angielska, stosunki międzynarodowe, dyplomacja, lingwistyka, 

turystyka i rekreacja, geografia 

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA 

• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, geografia  

• TRZECI PRZEDMIOT ROZSZERZONY DO WYBORU: historia, język polski, język niemiecki 

• DODATKOWO: specjalistyczny język angielski, język rosyjski, język hiszpański (fakultatywnie) 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

MOŻLIWE ŚCIEŻKI KARIERY: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, logistyka, filologia angielska, geografia 

KLASA SPOŁECZNO-BIZNESOWA 

• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, matematyka 

• TRZECI PRZEDMIOT ROZSZERZONY DO WYBORU: historia, język polski, język niemiecki, WOS 

• DODATKOWO: specjalistyczny język angielski (Business English), wolontariat 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: j. polski, j. angielski, matematyka, historia 

MOŻLIWE ŚCIEŻKI KARIERY: ekonomia, zarządzanie, praca socjalna, pedagogika 

KLASA USPORTOWIONA KOSZYKARSKA 

• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, biologia  

• TRZECI PRZEDMIOT ROZSZERZONY DO WYBORU: historia, język polski, matematyka, geografia 

• pod specjalistyczną  opieką klubu Pogoń Szczecin 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: język. polski, matematyka, język angielski, wychowanie fizyczne 

MOŻLIWE ŚCIEŻKI KARIERY: diagnostyka sportowa, fizjoterapia, terapia zajęciowa, dietetyka, trener personalny 

https://www.facebook.com/kusloncusalez
https://www.szkolysalezjanskie.pl/


 

Klasa 

Przedmioty w 

zakresie 

rozszerzonym 

(obowiązkowe) 

Przedmioty w 

zakresie 

rozszerzonym 

(do wyboru) 

Języki obce 

obowiązkowe 

Przedmioty 

punktowane  

Liczba 

miejsc 

Dwujęzyczna z 

geografią i 

historią w 

języku 

angielskim 

język angielski, 

historia, 

geografia  

 

 

 

język polski, 

WOS 

język 

angielski, 

język 

niemiecki lub 

język rosyjski 

 

 

język polski, 

matematyka, 

historia 

geografia 

   

 

16 

 

Turystyczno-

językowa 

język angielski, 

geografia 

 

 

historia, język 

polski, język 

niemiecki 

 

język 

angielski, 

język 

niemiecki i 

język rosyjski 

język 

hiszpański 

(fakultatywnie) 

 

język polski, 

język angielski, 

matematyka, 

geografia 

20 

 

Społeczno-

biznesowa 

język angielski, 

matematyka 

 

 

historia, język 

polski, język 

niemiecki, WOS 

 

język 

angielski, 

język 

niemiecki lub 

język rosyjski 

 

język  polski, 

język angielski, 

matematyka, 

historia 

20 

Usportowiona 

/koszykówka/ 

język angielski, 

biologia 

 

historia, język 

polski, 

matematyka, 

geografia 

 

język 

angielski, 

język 

niemiecki lub 

język rosyjski 

 

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

wych. fizyczne 

20 

 


