
Jeśli łatwo nawiązujesz kontakty 

z ludźmi, jesteś otwarty 

i spostrzegawczy oraz potrafisz 

jasno i wyraźnie formułować 

swoje poglądy to klasa dzienni-

karska jest dla Ciebie. Nabędziesz  

w niej umiejętności redagowania 

tekstów, poznasz tajniki zawodu 

dziennikarza. Jako absolwent tej 

klasy będziesz mógł studiować 

m.in. dziennikarstwo, filologię 

i inne kierunki humanistyczne. 

Jeśli jesteś zainteresowany pod-

jęciem w przyszłości studiów na 

kierunkach: prawo, politologia 

lub stosunki międzynarodowe to 

klasa prawnicza jest dla Ciebie. 

Rozwiniesz w niej umiejętności 

posługiwania się dwoma języka-

mi obcymi, w tym jednym na 

poziomie rozszerzonym, także w  

zakresie specjalistycznego słow-

nictwa prawniczego. Otworzy Ci 

to drogę na uczelnie zagraniczne, 

a także pozwoli w przyszłości 

zaistnieć na międzynarodowych 

rynkach pracy. 

GRUPA DZIENNIKARSKA 

Przedmioty nauczane  

na poziomie rozszerzonym: 

język polski 

historia 

język angielski 

Języki obce: 

język angielski 
język niemiecki 

Przedmiot dodatkowy: 

warsztaty dziennikarskie 

Program klasy przewiduje  

uczestnictwo w: 

 Młodzieżowej Wszechnicy Dzienni-
karskiej, 

 zespole redagującym miesięcznik 
„Szlif”, 

 obozach dziennikarskich w Kurasz-
kowie 

 praktykach dziennikarskich 

 projektach edukacyjnych 
(Comenius/Erasmus+, Wrocław 
miastem wielu kultur), 

 konkursach literackich i dziennikar-
skich 

 lekcjach muzealnych 

 społecznych debatach dla szerszej 
publiczności 

 wykładach w Instytucie Filologii 
Polskiej i Ossolineum 

 

GRUPA PRAWNICZA 

Przedmioty nauczane  

na poziomie rozszerzonym: 

matematyka 

historia 

język niemiecki 

Języki obce: 

język niemiecki 
język angielski 

Przedmiot dodatkowy: 

fachowe słownictwo prawnicze 
w języku niemieckim (od II klasy ) 

Program klasy przewiduje  

uczestnictwo w: 

 Międzynarodowym programie 
Comenius/Erasmus+ 

 obozach naukowych 

 wycieczkach edukacyjnych 
(Muzeum Powstania Warszawskie-
go, Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie) 

 Dniach otwartych uczelni niemiec-
kich i spotkaniach z przedstawicie-
lami uczelni europejskich 

 wykładach i konferencjach nauko-
wych na Uniwersytecie Wrocław-
skim i Politechnice Wrocławskiej 

 projektach interdyscyplinarnych 
i przedmiotowych z obszarów: 
zastosowania  matematyki, historii 
i kulturoznawstwa. 

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu 

Postępowanie kwalifikacyjne: 

przedmioty punktowane: 

matematyka, język polski, język angielski,  
czwarty przedmiot: historia 

KLASA I 

DZIENNIKARSKO-PRAWNICZA 
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