Klasa C - społeczno-prawna
Zapraszamy do klasy społeczno - prawnej. W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym będą: język polski i historia oraz do wyboru jeden spośród: wiedza o społeczeństwie,
geografia lub język angielski.
W tej klasie dobrze przygotujesz się do studiów na kierunkach filologicznych oraz takich jak:
prawo, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, pedagogika, historia sztuki, historia,
archeologia, kulturoznawstwo i inne.
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Profil społeczno-prawny jest dla Ciebie, jeżeli:
jesteś kreatywny i ambitny;
interesujesz się literaturą, filmem, teatrem, muzyką, dziennikarstwem;
lubisz dyskutować i angażować się w projekty służące rozwojowi;
pasjonuje Cię historia i współczesność;
chcesz realizować swoje artystyczne pasje;
marzysz o osiągnięciu sukcesu w olimpiadach, np. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
Olimpiadzie Artystycznej, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
pragniesz bardzo dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z języka
polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie oraz wybranego języka obcego;
chcesz doskonalić swoją wiedzę pod kierunkiem nauczycieli, którzy są prawdziwymi pasjonatami i
znawcami w swojej dziedzinie.
Możliwości:
Uczniowie klasy społeczno-prawnej uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych do Sejmu i Senatu,
Pałacu Prezydenckiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego oraz innych
miejsc ważnych dla życia społecznego oraz kultury i sztuki.
W szkole biorą udział w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, współorganizują sesje historyczne oraz
Forum Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej, chętne osoby włączają się w wiele inicjatyw
kulturalnych, społecznych i innych. Uczniowie korzystają z w pełni wyposażonej szkolnej sali
sądowej, w której ćwiczą umiejętności związane z zachowaniem w sądzie i organizują inscenizacje
rozpraw. Szkoła współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, który
zaprasza uczniów profilu społeczno-prawnego na wykłady akademickie o tematyce prawnej.
WoS
Przedmiot „Wiedza o społeczeństwie” na poziomie rozszerzonym pozwoli Ci poznać i zrozumieć
sprawy i problemy życia społecznego, polityki, prawa, stosunków międzynarodowych i ekonomii. W
czasie lekcji dowiesz się m.in., skąd biorą się normy obowiązujące w życiu społeczeństwa, kto i
dlaczego sprawuje władzę w państwie, skąd bierze się prawo, czym zajmują się sądy i urzędy, jak
zakłada się i prowadzi firmę, w jaki sposób współpracują ze sobą państwa i organizacje
międzynarodowe.
WOS należy do najbardziej wszechstronnych przedmiotów nauczanych w szkole, ponieważ łączy w
sobie wiedzę z wielu dziedzin i przygotowuje do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Warto
wybrać to rozszerzenie, jeżeli w przyszłości chcesz studiować prawo, ekonomię, politologię, stosunki
międzynarodowe lub inny kierunek z dziedziny nauk społecznych. Nasza szkoła zapewnia wysoki
poziom nauczania, o czym świadczą coroczne wyniki egzaminu maturalnego z WOS.
Geografia
Uczenie się geografii na poziomie rozszerzonym jest dla tych, którzy posiadają wielką ciekawość
świata, interesują się procesami zachodzącymi w przyrodzie, chcą pogłębić swoją wiedzę z nauk oraz
społeczno- politycznych. To zajęcia dla tych, którzy chcą zrozumieć, a nie wkuwać.

Geografia często jest przedmiotem do wyboru przy rekrutacji na wiele kierunków studiów humanistycznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

Podstawy prawa
„Podstawy prawa” są obowiązkowym przedmiotem dla uczniów kształcących się w klasie o profilu
społeczno-prawnym. W czasie lekcji dowiesz się m.in., jakie kary grożą za popełnienie przestępstwa,
jak skutecznie zawierać umowy, czym różnią się osoby fizyczne od prawnych, kto dziedziczy spadek
po osobie zmarłej oraz jak przebiega postępowanie przed sądem. W ramach zajęć pójdziesz na
wycieczkę do sądu, a w szkolnej sali sądowej będziesz mógł odegrać rolę sędziego, prokuratora lub
adwokata.
Zebraliśmy dla Was opinie uczniów na temat rozszerzonych lekcji z j. polskiego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

j. polski pozwala poszerzyć horyzonty, spojrzeć na życie z innej perspektywy, znaleźć ideały, które
będą mi przyświecać w życiu,
wybrałam rozszerzenie z j. polskiego, ponieważ uspokaja mnie studiowanie literatury i czytanie
tekstów filozoficznych,
warto wybrać rozszerzenie z j. polskiego, ponieważ otwiera to oczy na świat, filozofów i ich idee, a
w oparciu o to mogę stworzyć swój światopogląd i system wartości oraz kształtować charakter,
rozszerzony j. polski - uniwersalny przy wyborze studiów,
atmosfera na lekcji jest bardzo przyjemna, nie ma powodów by się stresować, chyba że chodzi o
sprawdziany, bo na maturę szykujemy się jak na wojnę, po to, by w maju stoczyć tylko potyczkę,
i tak musisz uczyć się j. polskiego, więc dlaczego by go nie rozszerzać?,
atmosfera na lekcjach jest heroikomiczna, a nauczyciele to prawdziwi erudyci,
filmy, książki, wiersze, traktaty filozoficzne - to wszystko naprawdę poszerza horyzonty i słownictwo.
Przydaje się to na każdym innym przedmiocie, a przede wszystkim w życiu,
warto uczęszczać na poziom rozszerzony j. polskiego, bo warto być świadomym otaczającego nas
świata, warto być wrażliwym oraz poznawać i cenić różnorodność w świecie,
przyjdź, a przekonasz się, ile potrafisz.

Jak mawiają nasi uczniowie i absolwenci: „klasa społeczno-prawna - to brzmi dumnie!”.

JĘZYK FRANCUSKI do wyboru w każdej klasie:
Chcesz zdobyć międzynarodowy certyfikat języka francuskiego DELF JUNIOR na poziomie
A1,A2,B1?
U nas to możliwe i to z … 30% zniżką. Jesteśmy jedynym ośrodkiem egzaminacyjnym na
Opolszczyźnie.
2 tygodnie wakacji pełnych atrakcji w Dolinie Loary u francuskiej rodziny?
To tylko u nas! Wygraj prestiżowy konkurs organizowany przez PLO Nr II i Association Val de LoirePologne z Blois we Francji i spełnij swe marzenia!
Cykliczne wycieczki do Francji pod hasłem „ Bliżej kultury francuskiej” pozwolą Ci lepiej poznać
ten piękny kraj.
Francja, Luksemburg, Belgia, Szwajcaria, Monako, to tylko europejskie kraje frankofońskie gdzie bez
problemów porozumiesz się w języku francuskim. A na świecie jest ich ponad 120.
Poznasz piękny, melodyjny język, jeden z najpiękniejszych języków świata, ważny w instytucjach
Unii Europejskiej.
JĘZYK HISZPAŃSKI do wyboru w każdej klasie:
język hiszpański jest jednym z najczęściej używanych na świecie- językiem tym posługuje się ponad
550 milionów osób na świecie. Równocześnie hiszpański jest wśród języków z największym
przewidywanym wzrostem popularności w przeciągu najbliższych lat.
Dzięki językowi Miguela de Cervantesa czy Picasso możesz przeżyć przygodę z barwną i niezwykle
bogatą kulturą świata hiszpańskojęzycznego. To język literatury, filmu, muzyki, tańca czy sportu.
Z popularnością hiszpańskiego na świecie wiąże się w sposób oczywisty jego potencjalna przydatność
w życiu zawodowym. W Polsce świetnie to widać choćby w sektorze budowlanym, odzieżowym lub
bankowym, gdzie wiele wiodących firmy pochodzi się właśnie z Hiszpanii.
W języku hiszpańskim możemy porozumieć się nie tylko w Hiszpanii, ale także w obydwu
Amerykach. Jest to świetna wiadomość dla wszystkich podróżników i osób pragnących poznać
kulturę, tradycję i historię krajów hiszpańskojęzycznych. Nauka języka hiszpańskiego w naszej szkole
to możliwość udziału w międzynarodowych wymianach, konkursach, wycieczkach, spotkaniach z
zagranicznymi gośćmi oraz organizowanych w szkole wydarzeniach kulturalnych.
JĘZYK NIEMIECKI do wyboru w każdej klasie:
J. niem – DSD –
Na dodatkowych zajęciach (Przygotowanie do DSD II)
- opanujesz j. niemiecki na wysokim poziomie
- poszerzysz swoje horyzonty – poznasz historię i literaturę krajów niemieckojęzycznych
- poznasz tajniki przygotowywania super prezentacji
- nauczysz się, jak skutecznie i bezstresowo występować przed publicznością
- dzięki zdanemu egzaminowi DSD II otworzysz sobie drogę do studiowania w krajach
niemieckojęzycznych i zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku
pracy
- Certyfikat ten ma najwyższy poziom państwowego egzaminu językowego Republiki Federalnej
Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów za granicą.
Na dodatkowych zajęciach (Przygotowanie do DSD I)

- upewnisz się, że dobrze poznałeś j. niemiecki w szkole podstawowej
- utrwalisz znajomość j. niemieckiego i doprowadzisz ją do poziomu B1
- poznasz obyczaje swoich rówieśników z krajów niemieckojęzycznych
- zdając egzamin DSDI otrzymasz swój pierwszy certyfikat językowy potwierdzający twój poziom
umiejętności językowych
- Certyfikat DSD I otworzy i ułatwi Ci drogę do Egzaminu DSD II.
Uczęszczając na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego, otrzymujesz możliwość ( szansę)
intensywnej nauki drugiego języka obcego
JĘZYK ANGIELSKI do wyboru w każdej klasie
Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego w PLOII?:
- językiem tym włada ponad półtora miliarda ludzi na całym świecie – warto być częścią tej
społeczności – tutaj nauczysz się języka i ruszysz w świat bez lęku
- angielski jest językiem nauki, lotnictwa, komputerów, dyplomacji i turystyki – z pewnością w
swoim życiu już wielokrotnie się o tym przekonałaś/łeś – na naszych lekcjach pokażemy Ci jak to
działa
- filmy, media społecznościowe również w większości oparte są na języku angielskim
- jeśli pomyślisz o Internecie – znowu język angielski nasuwa się jako wiodący – na naszych lekcjach
często korzystamy z Internetu, by ćwiczyć żywy język w różnych odsłonach
- angielski jest łatwy i szybko możemy Cię go nauczyć
- dzięki nam drzwi wielu zagranicznych uczelni staną przed Tobą otworem
- na naszych lekcjach rozszerzamy program, wychodzimy poza podręcznik, poszerzamy horyzonty
- i oczywiście zapewniamy przygotowanie do matury tak podstawowej jak i rozszerzonej na
najwyższym poziomie
- zapewniamy zespół doświadczonych egzaminatorów
- SATYSFAKCJA GWARANTOWANA!!

LINGUA LATINA
Nauka języka łacińskiego dla wszystkich chętnych od kl. I w wymiarze podstawowym - 1 godz. w
tygodniu.
Łacina to klucz do światowego dziedzictwa kultury - sztuki i literatury
Łacina to język, który otwiera drogę do wszystkich języków europejskich (słownictwo i gramatyka)
Na języku łacińskim:
- nauczysz się czytać i rozumieć krótkie teksty
- postawisz krótkie pytania i odpowiedzi po łacinie
- poznasz najważniejsze sentencje i wyrażenia łacińskie
- przypomnisz sobie mity greckie i rzymskie, ich znajomość ułatwi ci zrozumienie literatury i
sztuki europejskiej
Dodatkowo w kl. II chętni mogą kontynuować naukę i np. startować w Olimpiadzie Języka
Łacińskiego
Dla przyszłych medyków od kl. II (po odbyciu kursu podstawowego w kl. I) jest możliwość nauki
pojęć medycznych – łacińskich (nazwy części ciała i klasyfikacja chorób) na bazie podręcznika dla
studentów akademii medycznej

