
 

Profil  

interdyscyplinarny 
ścieżka humanistyczna 

Siatka godzin 

Przedmioty 
Tygodniowa liczba godzin 

Razem 
Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 

Przedmioty realizowane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Język polski 5 6 7 6 24 

Historia  3 3 4 4 14 

Język angielski 5 5 5 5 20 

Przedmiot do wyboru  
(jeden z przedmiotów: filozofia, 

plastyka, muzyka, język łaciński  

i kultura antyczna) 

Filozofia 1 - - - 1 

Przedmioty dodatkowe1) 

oraz zajęcia rozwijające 

zainteresowania  

i uzdolnienia2) 

1)Język łaciński i kultura antyczna 2 - - - 2 

1)Metodologia badań historycznych - 1 - - 1 

2)Seminaria olimpijskie z: biologii, chemii, fizyki, geografii, ekonomii i przedsiębiorczości, 

matematyki, informatyki, historii, języka polskiego, języków obcych 

 

Dla kogo jest przeznaczony ten profil? 

Dla absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych przynajmniej jednym z wymienionych zagadnień: pogłębionym 
rozwojem kompetencji lingwistycznych w zakresie języków obcych; pasjonujących się historią i/lub pokrewnymi jej 
kierunkami; chcących poznawać literaturę i sztukę oraz rozwijać kompetencje analizy różnych dzieł kultury; 
zainteresowanych wiedzą z zakresu teatru i/lub filmu; pasjonujących się filozofią; ciekawych wiedzy z zakresu teorii 
kultury; interesujących się dziennikarstwem; lubiących dyskutować, czytać, pisać, redagować teksty; pragnących w sposób 
bardziej aktywny niż dotychczas poznawać instytucje kultury  i uczestniczyć w imprezach kulturalnych: w festiwalach, 
przedstawieniach, koncertach, wernisażach, wystawach artystycznych. 
 

Co oferuje ten profil? 

 możliwość poznania metodologii humanistyki na przykładzie nauk historycznych, otrzymania pogłębionej wiedzy  
o literaturze i kulturze 

 okazję do dyskutowania o koncepcjach filozoficznych, artefaktach artystycznych, o historyczno-społecznych 
problemach współczesnego świata 

 nabycie lub rozwój umiejętności redagowania różnego rodzaju tekstów humanistycznych, umiejętności pisania 
analityczno-interpretacyjnego i twórczego 

 możliwość udziału w zajęciach uniwersyteckich na wydziałach Filologicznym, Humanistycznym, Historycznym, 
Prawa i administracji UMK 

 możliwość aplikacji do udziału w młodzieżowych imprezach ogólnopolskich czy międzynarodowych 
 możliwość nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 
 

Jakie są perspektywy absolwenta tego profilu? 

 nasi absolwenci z powodzeniem studiują na uczelniach polskich i zagranicznych wybrane kierunki humanistyczne  
i społeczne, np.: kierunki lingwistyczne (filologie nowożytne, filologia klasyczna), prawo, historię, socjologię, politologię, 
filozofię, psychologię, kognitywistykę, komparatystykę, archeologię, kierunki literaturoznawcze 

 nasi absolwenci zostają studentami Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 
 

Wyniki matury 2019  Największe sukcesy 

Przedmiot Poziom ULO* Polska** 

 

Liczne grono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych: 

Historycznej (8L, 19F), Filozoficznej (7F), Literatury i Języka Polskiego 

(3L, 35F), Języka Łacińskiego (1L, 10F), olimpiad językowych,  

olimpiad z zakresu wiedzy o społeczeństwie, laureaci ogólnopolskich 

konkursów literackich; wśród naszych absolwentów są: dziennikarze, 

prawnicy, naukowcy, tłumacze, psychologowie, językoznawcy,  

prezydenci EYP, sędziowie młodzieżowego jury Międzynarodowego 

Festiwalu Filmowego Tofifest, uczestnicy prestiżowych warsztatów 

naukowych, stażyści znanych instytucji i, co najważniejsze, ludzie  

o bogatych osobowościach, świadomi, kim są i czego oczekują, inspirujący 

innych, otwarci na otaczającą ich rzeczywistość, ciekawi świata, 

doceniający  więzi z drugim człowiekiem 

J. POLSKI podstawowy 74,83% 55% 

MATEMATYKA podstawowy 97,97% 64% 

J. ANGIELSKI podstawowy 98,31% 78% 

J. POLSKI rozszerzony 81,50% 58% 

HISTORIA (2018) rozszerzony 94,00% 35% 

J. ANGIELSKI rozszerzony 91,14% 62% 

*Średnie wyniki szkoły **Średnie wyniki LO w Polsce  
 


