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 Klasa „  0  a”
Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim jako drugim     językiem nauczania

Termin składania dokumentów do klasy dwujęzycznej (wniosek i dokumenty 
potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym) upływa 31 maja 2021 r.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (od 1 klasy):
matematyka, historia, język angielski

Język niemiecki – nauczany dwujęzycznie od klasy „0”

          W roku szkolnym 2012/2013 została otwarta klasa dwujęzyczna z wykładowym
językiem niemieckim. Dwujęzyczność oznacza, że nauczanie jest prowadzone w dwóch
językach: polskim i niemieckim. Kandydaci muszą podejść do sprawdzianu predyspozycji
językowych, który odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 9.00. Nauka w tej klasie trwa
5 lat. Rozpoczyna się w klasie „0”,  której  celem jest bardzo dobre opanowanie języka
niemieckiego  przez  uczniów.  W  klasie  „0”  zajęcia  z  tego  przedmiotu  realizowane  są
w wymiarze 18  godzin tygodniowo. Ideą klasy dwujęzycznej jest rozszerzenie kompetencji
językowych  uczniów  tak,  aby  mogli  podjąć  studia  na  renomowanych  uczelniach
niemieckiego  obszaru  językowego  oraz  skutecznie  radzili  sobie  na  europejskim  rynku
pracy. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu C1.

 
  Współpraca z gimnazjum w Kolonii
    Klasa dwujęzyczna uzyskała wsparcie merytoryczne Gimnazjum Kreuzgasse w Kolonii
oraz  Urzędu  Miasta  Kolonia.  Oferowana  pomoc  dotyczy  popularyzacji  języka
niemieckiego,  doboru  programów  i  podręczników  przedmiotowych  oraz  kontynuacji
wieloletniej wymiany szkolnej z młodzieżą Gimnazjum Kreuzgasse.

 Współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Chemnitz 
W  roku  szkolnym  2015/2016  nawiązaliśmy  współpracę  z  Uniwersytetem  Technicznym
w  Chemnitz.  Nasi  uczniowie  biorą  udział  w  projekcie  edukacyjnym „Roboschool”,
w ramach którego doskonalą  nie  tylko umiejętności  językowe,  ale  poszerzają wiedzę  
z zakresu matematyki i informatyki.

 Zajęcia 
Zajęcia  odbywają  się  z  zastosowaniem  najnowszych  technologii  informatycznych,  co
umożliwia  doskonalenie  umiejętności  posługiwania  się  językiem  niemieckim  zarówno
pisanym jak i mówionym. W bibliotece szkolnej znajduje się dział  z lekturami w języku
niemieckim. Każda  lektura,  najczęściej  krótkie  opowiadanie,  posiada  oznakowanie
poziomu trudności.
 
 Egzamin DSD II 
  W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie  klasy dwujęzycznej  po  raz  pierwszy zdawali
egzamin  DSD  II  (Deutsches  Sprachdiplom  II)  w  naszym  liceum.  DSD  II jest
przeprowadzanym  corocznie  na  całym  świecie  egzaminem  państwowym  opartym  na



standardach europejskich, potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie
B2/C1 (zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego). DSD II jest wspólnym
przedsięwzięciem  federacji  i  krajów  związkowych  Republiki  Federalnej  Niemiec.
Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech bez
konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. Poza tym może:
♠ zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej,
♠ poświadczyć znajomość języka przy ubieganiu się o wyjazd na studenckie stypendium,
♠ zwiększyć szanse na rynku pracy w Polsce i Europie.
Egzamin  jest  przeprowadzany  w  klasie  maturalnej.  Uczniowie  mogą  go  zdawać  bez
konieczności wnoszenia jakiejkolwiek opłaty.


