
W roku szkolnym 2019/2020 przyjmujemy uczniów do sześciu 

klas 4-letniego liceum: 

*Wybierając dwujęzyczność jesteś zobowiązany do zaliczenia testu kompetencyjnego. 

 

Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym daje możliwość zdawania matury 

dwujęzycznej oraz przystąpienie do egzaminów CAMBRIDGE – FCE, CAE. 

PROFIL 

-nA-                                                                                                                                                                        

IT- 

informatyczny 

 

-nB- 

medyczny 

 

-nC- 

humanistyczny 

-nD- 

politechniczny 

 

-nE- 

europejski 

-nF- 

przyrodniczy 

   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  

 

- informatyka z 

elementami 

programowania 

-matematyka 

 

- biologia 

- chemia 

 

 

- polski 

- historia 

- wos 

 

 

- matematyka 

- informatyka 

- fizyka 

 

 

-matematyka/ 

historia sztuki 

- geografia 

- wos 

 

-biologia 

-chemia 

- matematyka 

DODATKOWE PRZEDMIOTY: 

projektowanie 

3D 

fizyka 

medyczna 

    

KAŻDY UCZEŃ WYBIERA DWA JĘZYKI OBCE: 

Język obcy pierwszy: 
Język obcy drugi 

w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

do wyboru: 

język angielski 3 godz. tygodniowo 
angielski 

francuski 

niemiecki 

rosyjski 

włoski 

 

język niemiecki 3 godz. tygodniowo 

język francuski 3 godz. tygodniowo 

*język angielski dwujęzyczny 6 godz. tygodniowo 

*język niemiecki dwujęzyczny 6 godz. tygodniowo 

język francuski rozszerzony (program DELF) 6 

godz. tygodniowo- od podstaw lub kontynuacja 



Język niemiecki nauczany na poziomie dwujęzycznym daje możliwość zdawania matury 

dwujęzycznej oraz uzyskania całkowicie bezpłatnie certyfikatu językowego Deutsches 

Sprachdiplom B2/C1. 

 

Język francuski nauczany na poziomie rozszerzonym, daje uczniom możliwość zdawania matury 

na poziomie rozszerzonym oraz uzyskanie certyfikatu językowego DELF A1-B2 w naszym 

ośrodku egzaminacyjnym. 

Języków obcych będziemy uczyć w systemie międzyoddziałowym, zatem, niezależnie od 

wyboru profilu klasy, będziesz mógł wybrać języki zgodnie z Twoim poziomem i preferencjami. 

Nasza szkoła oferuje także możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego 

dwujęzycznie w wymiarze aż 6 godzin tygodniowo. Jedyne co musisz zrobić to zaliczyć test 

kompetencji, który odbędzie się: 

23 maja 2019 r. o godzinie 9:00 z języka niemieckiego. 

24 maja 2019 r. o godzinie 9:00 z języka angielskiego. 

 

Przyjdź i spróbuj swoich sił! Test jest łatwiejszy niż sądzisz. Zaliczając test możesz 

uczyć się dwujęzycznie- nie podchodząc do testu w ogóle nie możesz uczęszczać do grup 

dwujęzycznych. 

Wynik tego egzaminu nie ma wpływu na rekrutację do klas profilowanych, 

jedynie do grup językowych. 

 

Uwaga!!! 

Osoby zainteresowane zdawaniem egzaminu wstępnego z języka niemieckiego zapraszamy  

w maju na niezobowiązujące dodatkowe zajęcia przygotowujące do zdania tego egzaminu. 

Termin do uzgodnienia.  Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w w/w zajęciach w sekretariacie 

szkoły (tel. 32/271-59-80). 

 


