
Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej
Sprawdzian  predyspozycji  językowych  odbędzie  się  dnia  8  czerwca  2021r.  o  godz.  9.00 w  sali  109,
w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Katowicach przy ulicy 3 Maja 42. 

1. Przystąpienie  do  sprawdzianu predyspozycji  językowych  jest  warunkiem podjęcia  postępowania
rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej (niezależnie od kolejności wyboru klas w systemie rekrutacji).

2. Sprawdzian predyspozycji językowych ma formę pisemną, trwa 60 minut. Ze  sprawdzianu można
uzyskać maksymalnie 50 pkt.

3. Kandydat uzyska pozytywny wynik, jeżeli osiągnie 50% punktów.

4. Sprawdzian przeprowadzany jest  w języku polskim. Nie sprawdza wiedzy i umiejętności z języka
niemieckiego, lecz predyspozycje uczniów do nauki języków obcych.

5. Sprawdzian może sprawdzać następujące umiejętności:
- czytanie tekstu ze zrozumieniem,
- uzupełnianie tekstu ( zdań) właściwymi wyrazami,
- wyszukiwanie słów o tym samym i przeciwstawnym znaczeniu,
- grupowanie wyrazów w kategorie gramatyczne i znaczeniowe,
- tworzenie odpowiednich (analogicznych) form gramatycznych,
- wyszukiwanie podobieństw między językami,
- analizowanie języka fikcyjnego (tworzenie reguł gramatycznych).

6. Sprawdzian przeprowadzi i sprawdzi komisja powołana przez Dyrektora VIII LO w Katowicach.

7. Uczniowie – kandydaci powinni zgłosić się do wyznaczonej sali 15 minut przed rozpoczęciem 
sprawdzianu. Na sprawdzian należy zabrać ze sobą legitymację szkolną. 

8. Uczniowie rozwiązują sprawdzian samodzielnie, nie mogą korzystać z żadnych pomocy 
dydaktycznych.

9. Wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone do dnia 17 czerwca 2021r.

10. O zakwalifikowaniu na listę przyjętych zdecyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz ze sprawdzianu predyspozycji językowych.

Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego. Dokumenty 
potwierdzające ww. uprawnienia należy dostarczyć do 7 czerwca 2021r.

Dalszy etap postępowania rekrutacyjnego zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami rekrutacji do klasy 
dwujęzycznej VIII LO w Katowicach.

Zachowanie zasad bezpieczeństwa w dniu sprawdzianu

Osoby przystępujące do sprawdzianu sprawdzian obowiązane są do przestrzegania następujących zasad:

1. Na sprawdzian może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. 

2. Zdający nie może przystąpić do sprawdzianu, jeżeli jest objęty kwarantanną /izolacją domową  
oraz gdy przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
wymaga on pomocy np. w poruszaniu się. 



4. W czasie sprawdzianu zdający są zobowiązani do noszenia maseczki i zakrywania ust i nosa.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek. 

6. Uczeń powinien odkazić dłonie przed sprawdzianem, korzystając z dozownika ustawionego 
przed salą egzaminacyjną.

7. Na sprawdzianie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. 

8. Czekając na wejście do szkoły / sali, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz
mają zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

9. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przy sali przed rozpoczęciem 
sprawdzianu oraz po jego zakończeniu. 


