
IDŹ NA PRAWO NIE 
NA LEWO
Czyli o kierunku, który obrósł legendami



Zacznijmy od początku…

 Wyobraź sobie, że jesteś w liceum na profilu 
dziennikarsko – medialno –artystyczno -
prawnym. Tyle możliwości! Jednak Ciebie 
zainteresowało To Prawo. Dobra rada. Nie 
mów ABSOLUTNIE nikomu. Czemu? Oto co 
usłyszysz:



PRZECIEŻ TRZEBA MIEĆ ZNAJOMOŚCI!



MUSISZ MIEĆ SAME 5 I 6!



WIESZ ILE ONI SIĘ UCZĄ?!?



A GDZIE PRACĘ ZNAJDZIESZ?!



TO LATA SAMEJ PAMIĘCIÓWKI!



Te i wiele innych motywujących zdań 
na pewno usłyszysz, ale…

 Prawda wygląda trochę inaczej. Jeśli 
chcesz i czujesz, że jesteś na to gotowy oto 
kilka wskazówek jak to wszystko ogarnąć. 
Powiem ci teraz co do jakiej uczelni ;)



Prawo - jakie przedmioty na 
maturze, zasady rekrutacji

● Uniwersytet Rzeszowski - wos, historia oraz dodatkowo język polski

● Uniwersytet Szczeciński - jeden przedmiot spośród: :historia, matematyka, filozofia, wos, 
geografia oraz język polski (lub język mniejszości narodowych) oraz język obcy

● Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - język polski, język obcy, matematyka 

● Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - język polski, język obcy oraz 
jeden spośród: historia, wos, geografia, matematyka

● Uniwersytet Warszawski - język polski, język obcy, matematyka oraz dwa przedmioty spośród: 
historia, wos, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna

● Uniwersytet Wrocławski - historia lub matematyka, język obcy oraz jeden spośród: język polski, 
wos, geografia

● Uniwersytet Zielonogórski - historia, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: geografia, język 
polski, wos, matematyka



Ciąg dalszy...uff...
● Uniwersytet Białostocki - jeden z historia, język polski, matematyka, wos

● Uniwersytet Gdański - język polski, jeden z historia, matematyka, wos oraz jeden z język obcy, język łaciński i kultura 
antyczna

● Uniwersytet Śląski - trzy przedmioty zdawane na maturze w części pisemnej

● Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - język polski, matematyka, język obcy oraz jeden spośród: historia, wos, 
geografia

● Uniwersytet Jagielloński - dwa spośród historia, język polski, matematyka, wos, jeden z język obcy

● Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie- dwa przedmioty spośród: historia, geografia, język obcy, język polski, 
matematyka, wos, fizyka, chemia, biologia, język łaciński i kultura antyczna

● Katolicki Uniwersytet Lubelski - język polski, język obcy oraz jeden do wyboru spośród: historia, wos, matematyka, 
filozofia, geografia

● Uniwersytet Łódzki - jeden z historia, geografia, matematyka oraz język polski oraz nieobowiązkowo maksymalnie dwa 
przedmioty spośród:: język obcy, matematyka, wos, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna

● Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka, geografia, historia, język 
polski, język obcy, matematyka, wos

● Uniwersytet Opolski - język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, wos, matematyka, geografia, 
chemia, fizyka, biologia



Podsumowując naszych kandydatów!
Masz do wyboru osiemnastu kandydatów ;) Najlepsi z nich to:
● Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
● Uniwersytet Łódzki,
● Uniwersytet Śląski w Katowicach,
● Uniwersytet Rzeszowski
● Uniwersytet Warszawski.

WAŻNE: Studia prawnicze trwają 5 lat i ciężko się na nich utrzymać więc wybierz mądrze!



Pamiętaj!
Rekrutując się na ten kierunek najlepiej zdawać przedmioty na poziomie 
rozszerzonym, gdyż wtedy dostaje się więcej punktów. Wymagane przedmioty 
to: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, do tego najczęściej należy 
wybrać spoza minimum maturalnego jeszcze dwa zdawane przez siebie 
przedmioty: WOS, geografię, historię, ewentualnie filozofię, język łaciński i 
wiedzę o kulturze antycznej.



I co potem zrobić ze sobą?

Jak wytrwasz pięć lat ciężkiej harówki, bólu głowy i depresji 
gratulacje! Możesz być dumny, że jesteś teraz elitą społeczną. 
Tylko co dalej? Praca nie spada z nieba przecież! Chociaż...



Nie martw się!
Masz tyyyyle możliwości. Sam zobacz ;)
Absolwenci prawa, w zależności od wybranej specjalizacji, mogą podjąć się pracy w 
sądownictwie w charakterze sędziego lub prokuratora albo w ramach praktyki prywatnej 
jako adwokat, notariusz czy radca prawny. Prawnik to także odpowiedni kandydat na 
rzecznika prasowego różnych instytucji państwowych oraz prywatnych. Wielu 
detektywów to również osoby, które ukończyły studia prawnicze.



Dalej patrz ^^
Absolwenci administracji znajdą pracę w urzędach i biurach firm prywatnych. 
To także odpowiednie osoby do pełnienia obowiązków w służbie cywilnej, 
czyli formacji bezstronnych i neutralnych politycznie urzędników. 
Zatrudnienie po administracji można znaleźć również w strukturach partii 
politycznych, fundacji i stowarzyszeń.



Masz jeszcze do wyboru...
Najlepsze miejsca pracy po bezpieczeństwie narodowym to struktury służb 
mundurowych: policji, straży granicznej czy żandarmerii wojskowej. To 
doskonały kierunek dla tych, którzy przyszłość wiążą z wojskiem, ponieważ 
już licencjat daje stopień oficera i otwiera drzwi do dalszej kariery wojskowej.



Podsumowując
Owszem jest to ciężki kierunek ALE pamiętaj, że wysiłek się 
opłaca. Dzięki temu wyborowi możesz mieć świetlaną 
przyszłość, osiągnąć sukces, zarobić dużo pieniędzy i pomóc 
innym. Dlatego nie zniechęcaj się tylko walcz o siebie!



Dziękuję za uwagę!

Pracę wykonała Oliwia 
Jewusiak z klasy 2A LO
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