
Oferta programowa dla klas II i II  

w roku szkolnym 2017/2018 

Przedmioty uzupełniające 
 

Oferta dla klasy 2b i 3b 
Język i kultura krajów hiszpańskojęzycznych 
autor programu i prowadzenie: Claudio Martin Chaves, Monserrat Gine-Sanchez 

Cervantes, Cortazar i Marquez, Korrida, Latynos i gorące rytmy muzyki, flamenco, tango, 

candombe i salsa, Picasso, Goya i Frida Kahlo. Wszystko to na lekcjach w XXI LO 

im. Hugona Kołłątaja. 

Nauczysz się języka hiszpańskiego zanurzony w kulturze z prawdziwie hiszpańskim 

temperamentem! 

Podróżuj po krajach hiszpańskojęzycznych od Rio Bravo do Ziemi Ognistej z tymi, którzy 

najlepiej je znają -  rodowitymi znawcami języka!  
 

Język angielski specjalistyczny 
autor programu: Iwona Piecyk prowadzenie nauczyciele języka angielskiego 

W klasie kulturowo-językowej dużo się dzieje, nie tylko w zakresie rozwijania znajomości 

języka ogólnego. W drugim roku nauki czeka na uczniów prawdziwa gratka: język angielski 

specjalistyczny. Co to takiego? Jest to kurs obejmujący elementy psychologii, biznesu oraz 

historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu zagadnienia takie jak 

np. globalizacja, komunikacja w biznesie, tajniki relacji międzyludzkich czy powstanie 

Stanów Zjednoczonych nie mają przed uczniami tajemnic. Co więcej są oni w stanie 

swobodnie rozmawiać o nich w języku angielskim. Po co taki kurs w klasie językowej? 

Dzięki temu profil przygotowuje nie tylko do studiów lingwistycznych, ale również 

do kierunków prowadzonych  w języku angielskim takich  jak psychologia czy College 

of Liberal Arts and Sciences w Kolegium MISH, czy też do studiów na uczelniach 

znajdujących się poza granicami Polski. 
 

Oferta dla klasy 2c i 3c 
Warsztaty filozoficzno-politologiczne autor programu i prowadzenie: Piotr Jasik 

Władza i wpływy, czy korupcja i zepsucie? Służba dobru publicznemu, czy kontrola nad 

bezrozumną tłuszczą? Czemu Platon chciał powierzyć władze dobrze urodzonym, 

a Tocqueville widział demokracje jako kupowanie głosów wyborców za publiczne pieniądze? 

Poznaj historyczną motywacje elit politycznych, która skłania do zajęcia  się polityką, 

w oparciu o najbardziej kontrowersyjne pisma z dziedziny politologii i filozofii polityki.  

Zajęcia poświęcone filozofii polityki stanowią wstęp do krytycznej refleksji nad życiem 

politycznym i państwem, zwłaszcza istotą polityki. W cyklu zajęć poznamy naturę 

pochodzenia i prawomyślności władzy, zmiennością i wartością poszczególnych ustrojów 

politycznych. Filozofia polityki była i jest wykorzystywana jako nauka praktyczna 

w formowaniu nowoczesnej myśli politycznej i stanowi podstawę  większości kierunków 

humanistycznych. Zajęcia przewidziane dla kandydatów na politologię, prawo i stosunki 

międzynarodowe. 

 

 



Grafika komputerowa i skład tekstu autor programu i prowadzenie: Aleksandra 

Wróblewska 
Chcesz poznać tajniki i triki grafiki komputerowej? Zapraszamy na zajęcia "Grafika 

komputerowa oraz skład i łamanie tekstu". Retusz starej fotografii, fotomontaż, metamorfozy, 

reklamy, wizytówki, czy broszury to tylko część możliwości, jakie daje program Corel Photo 

Paint i Corel Draw.  Rozwijaj swoje zdolności, albo zyskaj nowe!!! 

 

Wybrane elementy historii sztuki autor programu i prowadzenie: Beata Pieńkowska - 

Bartczak 
Przedmiot uzupełniający tylko dla klasy 2C 

Zblokowane zajęcia – swobodny wybór z  podstawy programowej obejmujący 120h   2 godz. 

tygodniowo na poziomie klasy 2). Charakter zajęć  jest  zróżnicowany przez podział na lekcji: 

A. Lekcje teoretyczne – podczas których w formie wykładu, pokazu materiału 

ilustracyjnego oraz warsztatów – uczniowie poznają podstawowe zagadnienia 

z historii sztuki, dotyczące wyboru różnych epok, stylów i kierunków z zakresu 

architektury, malarstwa, grafiki i rzeźby. Te zajęcia prowadzone będą z dwóch 

przeciwstawnych punktów wyjścia, naprzemiennie, od prehistorii  do współczesności  

i odwrotnie , co zapewni – bieżącą orientację w trendach artystycznych, brak 

monotonii i szybsze osadzenie w sztuce nowszej, by móc  lepiej dostrzec przykłady 

dziedzictwa epok starych w bliższych nam  czasach. Wiedza o starych i nowych 

dziełach czy twórcach spotkają  się wpół drogi. 

B. Lekcje w terenie ( ograniczone czasowo  i z racji pogody w miesiącach wiosennych). 

Zajęcia mogą być w muzeum, galerii, ale także na terenie zabytków – materialnie 

udowadniających nauczaną teorię. Pozwoli nam to na osobisty kontakt ze sztuką, 

identyfikację, poznanie związku dzieła z miejscem, w którym się znajduje i rolą, jaką 

tu odgrywa. To pretekst do lepszego poznania Warszawy oraz funkcjonowania 

instytucji, których rolą jest promowanie i opieka nad sztuką czy kulturą np. regionu, 

dzielnicy.  

C. Uczestnictwo w bieżącym życiu kulturalnym – czasowych wystawach, wybranych 

ważnych wydarzeniach, śledzenie ich w mediach – co stanie się pretekstem 

do samodzielnego poszukiwania źródeł zbierania informacji na temat sztuki i szeroko 

pojętej kultury . Nauka  tworzenia osobistych wypowiedzi recenzujących zjawiska czy 

obiekty sztuki,  poddawania ich porównawczej i krytycznej analizie i ocenie 

oddzielającej faktografię czy wiedzę ikonograficzną od subiektywnej analizy 

i interpretacji. Pojawią się tu zagadnienia dotyczące  współczesności  teatru, filmu, 

wideoklipów, czołówek filmowych, muzyki, fotografii, rzemiosła –wzornictwa czy 

rękodzieła. Rozkład materiału pozwoli na uwzględnienie zainteresowań własnych 

uczestników zajęć i wspólnie dokonamy wyboru omawianych zagadnień. 

D. Prace warsztatowe ze współpracującymi lub zaprzyjaźnionymi placówkami – jeśli 

oferta muzealna, kulturalna będzie  zbieżna lub inspirująca  nasz program.  

 

Oferta dla klasy 2d 
Eksperyment w naukach przyrodniczych autor programu: Dagmara Chmielarz 

Podstawą nauk przyrodniczych od zawsze był eksperyment i obserwacja. Klasy o profilu 

biologiczno-chemicznym, poza biologią , chemią i fizyką, uczęszczają na eksperyment 

w naukach przyrodniczych. Są to zajęcia wyłącznie praktyczne, odbywające się w 

laboratorium. Uczniowie pod okiem nauczyciela samodzielnie przeprowadzają eksperymenty 

z zakresu biologii, chemii i fizyki. Zajęcia poszerzają zainteresowania przyrodnicze uczniów 

i przygotowują naszych licealistów do zajęć laboratoryjnych na studiach.    



Oferta dla klasy 2e i 3e 
Analiza matematyczna autor programu i prowadzenie: Anna Graba, Ewelina Dzieża 

Analiza matematyczna przedmiot dla uczniów zainteresowanych matematyką wyższą. 

Zapoznanie z macierzami, liczbami zespolonymi i rachunkiem różniczkowym ułatwi 

kontynuację nauki na studiach technicznych i ekonomicznych. Przedmiot jest uzupełnieniem 

programu realizowanego w klasach z rozszerzoną matematyką. 

 

Oferta dla klasy 2f i 3f 
Warsztaty filozoficzno-politologiczne autor programu i prowadzenie: Piotr Jasik 

Władza i wpływy, czy korupcja i zepsucie? Służba dobru publicznemu, czy kontrola nad 

bezrozumną tłuszczą? Czemu Platon chciał powierzyć władze dobrze urodzonym, 

a Tocqueville widział demokracje jako kupowanie głosów wyborców za publiczne pieniądze? 

Poznaj historyczną motywacje elit politycznych, która skłania do zajęcia się polityką, 

w oparciu o najbardziej kontrowersyjne pisma z dziedziny politologii i filozofii polityki.  

Zajęcia poświęcone filozofii polityki stanowią wstęp do krytycznej refleksji nad życiem 

politycznym i państwem, zwłaszcza istotą polityki. W cyklu zajęć poznamy naturę 

pochodzenia i prawomyślności władzy, zmiennością i wartością poszczególnych ustrojów 

politycznych. Filozofia polityki była i jest wykorzystywana jako nauka praktyczna 

w formowaniu nowoczesnej myśli politycznej i stanowi podstawę większości kierunków 

humanistycznych. Zajęcia przewidziane dla kandydatów na politologię, prawo i stosunki 

międzynarodowe. 

 

Literatura autorka programu: Beata Lewicka, prowadzenie nauczyciele języka polskiego 
Zajęcia dotyczą: 

 literatury oraz publicystyki  polskiej i obcej  

 językowych oraz kompozycyjnych potrzeb do sprawnego wyrażania myśli w mowie 

i piśmie 

 teoretycznoliterackich  oraz teoretycznonaukowych wymagań do pogłębionej analizy 

tekstu literackiego i popularnonaukowego 

 różnych tekstów kultury potrzebnych do wnikliwej analizy kultury dawnej 

i współczesnej. 

 

Retoryka autor programu i prowadzenie: Marzena Majewska 

Retoryka to obszar kompetencji człowieka gwarantujący swobodę i biegłość w posługiwaniu 

się językiem.  To sztuka pięknego mówienia, umiejętność skutecznego przekonywania 

i poprawnej argumentacji z uwzględnieniem metod perswazji. To także doskonalenie wiedzy 

na temat nowoczesnych form komunikacji, budowania pozytywnego wizerunku i promocji 

własnych działań.  

 

Obowiązkowy przedmiot uzupełniający dla klas matematyczno-

informatycznych 

Historia i społeczeństwo prowadzenie: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie 

 

Obowiązkowy przedmiot uzupełniający dla klas humanistycznych 



Przyroda prowadzenie: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 


