
 

Profil  

interdyscyplinarny 
ścieżka społeczno-ekonomiczna 

Siatka godzin 

Przedmioty 
Tygodniowa liczba godzin 

Razem 
Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 

Przedmioty realizowane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Geografia  2 3 3 3 11 

Język angielski 5 5 5 5 20 

Matematyka  4 6 6 5 21 

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)Metodologia badań 

geograficzno-ekonomicznych 
2 1 - - 3 

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 szkoły podstawowej z zainteresowaniami i aspiracjami naukowymi w zakresie nauk społecznych, 

ekonomicznych i lingwistycznych 

• dla uczniów otwartych na zmiany, lubiących pracę w zespole, gotowych do rzetelnej i systematycznej pracy, którzy chcą 

przygotowywać się do samodzielnego i odpowiedzialnego kształcenia przez całe życie 

• dla osób, które są gotowe dzielić się wiedzą i umiejętnościami z różnych przedmiotów, szczególnie kierunkowych i chcą 

stać się ekspertami z tych dziedzin na lekcjach języka angielskiego 
 

Co oferuje ten profil? 
• doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów wyższych, co potwierdzają najwyższe wyniki maturalne w kraju 

• autorskie propozycje przedmiotów dodatkowych przygotowujących uczniów do podejmowania badań naukowych  

w zakresie nauk społecznych i przyrodniczych 

• sprawdzony i skuteczny system przygotowań do Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady 

Przedsiębiorczości, Olimpiady Języka Angielskiego oraz innych olimpiad i konkursów przedmiotowych 

• możliwość udziału w zajęciach uniwersyteckich na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania, na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych oraz na Wydziale Humanistycznym UMK 

• możliwość nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – kształcenie umiejętności skutecznego 
komunikowania się w języku angielskim na poziomie rodzimych użytkowników języka 

• integrowanie nauczania językowego z przedmiotowym, które pozwala uczniowi poszerzyć wiedzę z innych przedmiotów, 

rozwijając jednocześnie jego kompetencje lingwistyczne 
 

Jakie są perspektywy absolwenta tego profilu? 

• profil przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych, zarzadzaniu, politologii, turystyce, geografii, 

gospodarce przestrzennej, bankowości, itp. 

• absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na wybranym kierunku z wykładowym językiem angielskim oraz na 

uczelniach zagranicznych 
 

Wyniki matury 2019  Największe sukcesy 

Przedmiot Poziom ULO* Polska** 

 

Brązowy medal Międzynarodowej Olimpiady 

Geograficznej, czterech reprezentantów na Olimpiadzie 

Geograficznej Państw Bałtyckich, 83. tytuły laureata  

i finalisty w Olimpiadzie Geograficznej i Olimpiadzie 

Nautologicznej, 37 tytułów laureata i finalisty  

w olimpiadach ekonomicznych, przedsiębiorczości  

i zarządzania, tytuły laureatów (2) i finalistów (12) 

Olimpiady Języka Angielskiego, podejmowanie przez 

absolwentów studiów na uczelniach zagranicznych 

J. POLSKI podstawowy 74,83% 55% 

MATEMATYKA podstawowy 97,97% 64% 

J. ANGIELSKI podstawowy 98,31% 78% 

GEOGRAFIA rozszerzony 100% 35% 

J. ANGIELSKI rozszerzony 91,14% 62% 

MATEMATYKA rozszerzony 90,71% 50% 

*Średnie wyniki szkoły **Średnie wyniki LO w Polsce  
 


