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Klasa „b4” 
  
 
 Profil cieszący się dużą popularnością wśród młodzieży ze względu na szeroki wachlarz możliwości 
wyboru kierunku przyszłych studiów. Od klasy pierwszej realizuje się rozszerzony program nauczania języka 
angielskiego i matematyki.  Dobrze zdana matura z matematyki otworzy maturzystom drzwi większości szkół 
wyższych. W drugiej klasie dodatkowe rozszerzenie można wybrać spośród biologii, chemii, fizyki lub geografii. 
Świetna znajomość języka angielskiego jest podstawą funkcjonowania we współczesnym świecie. 
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu pozwoli maturzystom solidnie przygotować się do wymarzonych 
studiów. 
 
Rozszerzenia: 
♠ od pierwszej klasy język angielski i matematyka 
♠ od drugiej klasy do wyboru jeden spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia 
 
Drugi język obcy: 
♠ język niemiecki lub język rosyjski 

 
 

W klasach B przygotowujemy do matury rozszerzonej z języka angielskiego (poziom C1). Oprócz 
regularnych lekcji, na których wykorzystujemy metody aktywizujące (praca w parach/grupach, gry 
komunikacyjne, debaty, dyskusje, zajęcia z wykorzystaniem aplikacji internetowych) proponujemy również 
wyjścia do teatru na sztuki anglojęzyczne, projekty językowe typu AIESEC, wykłady, warsztaty we współpracy 
z American Corner i Instytutem Języka Angielskiego i Instytutem Kultur  i Literatur Anglojęzycznych 
w Sosnowcu.  W ciągu roku szkolnego organizujemy Dni Języka Angielskiego, Konkurs Piosenki Angielskiej 
oraz wyjazd językowy do Londynu połączony ze zwiedzaniem miasta i noclegami u angielskich rodzin. Nasi 
uczniowie odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Języka Angielskiego oraz licznych konkursach językowych, takich 
jak „Fox”, „Best in English”, „Discover Canada”, „Pokaż nam Język” itp. Proponujemy również uczniom udział 
w dodatkowych zajęciach w ramach innowacji pedagogicznych – matematyka po angielsku i fizyka 
po angielsku. 

Uczniowie klasy B realizują rozszerzony program matematyki na lekcjach prowadzony przez dwóch 
nauczycieli. Młodzież odnosi sukcesy w licznych konkursach matematycznych, takich jak „Kangur 
matematyczny” i ma możliwość napisania pracy na Ogólnopolski Sejmik Matematyków. 

Zajęcia z matematyki i wybranych rozszerzeń odbywają się w pracowniach wyposażonych w sprzęt 
audiowizualny oraz komputery z dostępem do Internetu. Doświadczeni nauczyciele wykorzystują na lekcjach 
rzutniki multimedialne oraz inne nowoczesne pomoce dydaktyczne. 


