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 Oznaczenie klasy  1G 

 
Nazwa klasy 

 geograficzno-przyrodnicza z elementami języka angielskiego 

w naukach przyrodniczych 

 Przedmioty rozszerzone  język angielski, matematyka, geografia / biologia 

 Drugi język obcy  język niemiecki 

 Przedmioty punktowane  język polski, matematyka, geografia lub biologia, język angielski 

 
 
 

 

Interesują Cię nauki ścisłe i przyrodnicze, lubisz poznawać świat i ludzi ? W tej klasie nie będziesz się nudził, 

wręcz przeciwnie – znajdziesz wiele okazji do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. To również miejsce 

dla przyszłych menedżerów i ekonomistów. Po ukończeniu studiów matematycznych lub geograficznych 

można zostać nauczycielem w szkole, natomiast wykonywanie wielu zawodów wymaga zarówno wiedzy 

matematycznej jak i geograficznej. Stąd takie kierunki studiów jak: geodezja, geoinformatyka, gospodarka 

przestrzenna, urbanistyka, finanse i inwestycje, analityka gospodarcza, studia menedżerskie. Wiedza 

geograficzna i matematyczna niezbędna jest także w zawodach związanych z zasobami przyrodniczymi 

– chodzi tu na przykład o architekturę krajobrazu, geomonitoring, gospodarkę energetyczną, geozagrożenia, 

geologię poszukiwawczą oraz w przypadku logistyki. Nauka w klasie matematyczno – geograficznej 

przygotowuje do studiów miejskich, międzynarodowych stosunków gospodarczych, do kierunków takich 

jak inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria gazu łupkowego, inżynieria zagrożeń środowiskowych. 

Jeśli wiedzę z dziedziny nauk ścisłych łączysz z pasją do przyrody, to znaczy, że ciekawi Cię najprężniej 

rozwijająca się dziedzina matematyki: biomatematyka. Zajmuje się ona opisem i modelowaniem zjawisk 

biologicznych zarówno na poziomie molekularnym, jak i w dużych strukturach biologicznych. Absolwenci 

studiów, łączących wiedzę przyrodniczą i nauki ścisłe znajdą pracę w instytucjach, zajmujących się ochroną 

środowiska, ochroną zdrowia, projektowaniem nowych leków, w ekologii, genetyce, a także w ubezpieczeniach. 

Wiedzę matematyczną wykorzystuje się nawet w tak specyficznym zjawisku jak rozwój choroby 

nowotworowej i jej terapii, modelowaniu działania mózgu, czy prognozowaniu rozwoju zjawisk epidemicznych. 

Wszyscy wiemy, że od wieków średnich, jeszcze do początków XX wieku, językiem uniwersalnym świata nauki 

była łacina. Obecnie rolę tę pełni język angielski. Dlatego jeśli chcesz uczyć się, potem studiować i pracować 

w krajach Europy Zachodniej, Zjednoczonego Królestwa lub w USA, musisz pomyśleć o swoich umiejętnościach 

językowych. Wymiana doświadczeń zawodowych, naukowych, istnienie w mediach społecznościowych 

wymaga znajomości języka angielskiego. Nauka w tej klasie stworzy dla Ciebie większe możliwości, niż tylko 

przystąpienie do matury na poziomie podstawowym z tego języka. 

 

 


