
 

SZKOŁA NA V  
 

KLASA IF 

 
„…Co wiemy, to tylko kropelka. 

Czego nie wiemy, to cały ocean” 

 

Isaac Newton 

 

I GRUPA Fg – 15 miejsc 

Profil: geodezyjny 

Rok szkolny 2020/ 2021 

 

 Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym: 

*matematyka  

(22 h w cyklu) 

*geografia 

(11 h w cyklu) 

*informatyka  

(10 h w cyklu) 

 

Przedmioty brane pod uwagę przy 

rekrutacji: 

*język polski 

*matematyka 

*geografia 

*informatyka 

 

Przedmioty uzupełniające: 

* projektowanie stron www z 

elementami grafiki 

komputerowej 

(3 h w cyklu) 

 

Nauczane języki obce: 

*język angielski 

(kontynuacja) 

*język niemiecki  

Kształcenie w klasie o profilu geodezyjnym ułatwi podjęcie studiów na kierunkach 

technicznych, tak bardzo pożądanych w rozwijającej się dynamicznie gospodarce. 

Wszelakie inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, urbanistyczną czy 

przemysłową wymagają precyzyjnych pomiarów geodezyjnych.  

 

Oferta przedmiotów w zakresie rozszerzonym nie jest przypadkowa. Pozwala dzięki 

matematyce i informatyce, bez leku podjąć studia na każdym kierunku 

politechnicznym. Nauka w tej klasie umożliwi zdobycie solidnych podstaw w 

budowaniu, wykorzystaniu i konfiguracji sprzętu komputerowego (hardware), 

projektowania i konfiguracji sieci komputerowych oraz edycji grafiki, niezbędnej do 

tworzenia stron internetowych w oparciu o języki HTML, PHP, Java, C++. 

 

Złożenie komputera, skonfigurowanie systemu operacyjnego, zaprojektowanie  

i uruchomienie sieci komputerowej oraz wykonanie strony internetowej bogatej w 

grafiki i animacje, przestanie być dla Ciebie tajemnicą. Szkoła dysponuje dobrze 

wyposażonymi w sprzęt i oprogramowanie pracowniami komputerowymi oraz 

ogólnodostępnym Internetem bezprzewodowym. Zajęcia odbywają się w grupach w 

oparciu o prezentacje, wykłady, filmy, laboratoria, ćwiczenia. 

 

Dodatkowo każdy zainteresowany uczeń może uczestniczyć w kole 

informatycznym, gdzie pozna tajniki hardwaru i softwaru oraz podstawy 

programowania.  Pozwala to poszerzyć kompetencje informatyczne, tak pożądane na 

współczesnym rynku pracy. Twoja pasja w połączeniu z profesjonalizmem i 

zaangażowaniem nauczycieli pozwoli wypracować solidne podstawy kompetencji 

informatycznych, które umożliwią dalszą edukację w kierunku zdobycia 

upragnionego zawodu. 

 

Klasa ta jest adresowana do absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych w 

przyszłości studiami na politechnice lub innych kierunkach technicznych. 

Absolwenci tych kierunków znajdują szybko zatrudnienie w przemyśle, instytutach 

badawczych, bankach.  

Na lekcjach geografii rozszerzysz swoje wiadomości z zakresu geografii 

przyrodniczej i społeczno-ekonomicznej, współczesnych przemian politycznych, 

społecznych i gospodarczych. Przygotujesz się do studiów ekonomicznych, 

geodezyjnych czy handlu zagranicznego. Współpracujemy z Politechniką 

Częstochowską i Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Przyszłość absolwentów: turystyka i hotelarstwo, nawigacja, logistyka, geodezja i kartografia, meteorologia, geologia, 

oceanografia, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, architektura i architektura krajobrazu, handel 

zagraniczny, gospodarka przestrzenna. 

 

V Liceum Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza 

w Częstochowie 

ul. Krakowska 29 

42-200 Częstochowa 

Znajdź nas w Internecie: 

 www.vmickiewicz.pl, 

 www.facebook.com/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Częstochowie-

638488759658823/ 

 www.instagram.com/vlo_mickiewicz/?hl=pl 

 snapchat  
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