
Klasa H 

(geografia – wos – język angielski) 

 

W oddziale realizowane są w zakresie rozszerzonym trzy przedmioty geografia, 

wos i język angielski. Nauka w tej klasie umożliwi Ci uzyskać z tych przedmiotów 

wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Młodzież zainteresowana takimi przedmiotami 

jak geografia, wos i język angielski ma możliwość rozwijania swoich umiejętności  

oraz pogłębiania wiedzy w tej klasie. 

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wykładach popularno-naukowych  

i prelekcjach na UŁ na Wydziale Ochrony Środowiska oraz w wyjazdach edukacyjnych 

do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, Palmiarni w Łodzi, Muzeum 

Geologicznego w Łodzi, kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, Sejmu RP. Mogą być 

członkami Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody a także wolontariuszami w schronisku 

dla zwierząt w Boguszycach. 

Matura z geografii pozwala na podjęcie studiów na różnorodnych kierunkach  

np.: geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, archeologia, turystyka i rekreacja, 

przyroda, ekonomia, prawo, psychologia, etnologia i antropologia kulturowa, architektura 

krajobrazu, polityka społeczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, 

politologia, socjologia, filozofia, europeistyka, logopedia, finanse i rachunkowość, 

finanse i bankowość, informatyka, administracja, stosunki międzynarodowe, 

muzykologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, informacja naukowa  

i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, komunikacja 

wizerunkowa lub marketing. 

Studia geograficzne kształcą z jednej strony geologów, hydrologów, 

meteorologów, z drugiej zaś przewodników turystycznych, demografów czy nauczycieli 

geografii. Pracę po kierunkach geograficznych można znaleźć w różnego rodzaju 

ośrodkach badawczych, przedsiębiorstwach wydobywczych i energetycznych  

lub administracji państwowej. 

Na absolwentów geografii i kierunków jej pokrewnych praca czeka w instytutach 

naukowo-badawczych, państwowych organizacjach zarządzania kryzysowego, a także 

ministerstwach i organach samorządowych, zajmujących się planowaniem 

przestrzennym, gospodarką wodną i wydobywczą. 

Poza tym osoby posiadające wiedzę geograficzną mogą zatrudnić się w turystyce 

jako przewodnicy i piloci czy chociażby rezydenci biur podróży w zagranicznych 

hotelach. Dobrą propozycją pracy dla absolwentów studiów geograficznych jest także 

dziennikarstwo ukierunkowane na podróże, geografię, antropologię, kulturoznawstwo  

i krajoznawstwo. 

Absolwenci geologii są potrzebni w sztabach eksperckich kopalni, platform 

wiertniczych oraz innych przedsiębiorstw wydobywczych. Hydrolodzy czy meteorolodzy 

mogą zatrudnić się w organizacjach ochrony środowiska. Natomiast wszystkie te 

specjalizacje potencjalnie kształcą specjalistów do spraw pozyskiwania odnawialnych 

źródeł energii. 


