
Sprawdzian kompetencji językowych
do klasy dwujęzycznej (1a)

Uwaga: termin składania wniosków rekrutacyjnych do klasy dwujęzycznej

upływa 30.05.2022 r.

Kandydaci posługujący się językiem niemieckim (co najmniej na poziomie A2+/B1) mogą

starać się o przyjęcie do klasy 1a (czteroletni cykl kształcenia, z pominięciem klasy wstępnej).

Warunkiem podjęcia rekrutacji do tej klasy jest zdanie testu kompetencji językowych (z języka

niemieckiego).  Szczegółowe  informacje  dot.  klasy  dwujęzycznej  1a  dostępne  są  w

elektronicznym systemie rekrutacji oraz w opisie klasy 0a (z wyłączeniem informacji dot. klasy

wstępnej) na stronie naszej szkoły.

Kandydaci wybierający w systemie rekrutacji obie klasy (0a i 1a), będą mieli możliwość

napisania testu predyspozycji  (0a)  oraz testu kompetencji  językowych (1a) w tym samym

dniu.

Sprawdzian kompetencji  językowych odbędzie się  w budynku VIII  Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach przy ulicy 3 Maja 42. 

3 czerwca 2022 r. (piątek)

godz. 9.00
Sprawdzian  kompetencji  językowych (pierwszy  termin)
dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

15 czerwca 2022 r. Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych
(pierwszy termin).

4 lipca 2022 r. (poniedziałek)

godz. 9.00

Sprawdzian  kompetencji  językowych (drugi  termin)
dla kandydatów do klasy dwujęzycznej,  którzy z  przyczyn
niezależnych* (*potwierdzonych zaświadczeniem) nie mogli
przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

8 lipca 2022 r. Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych
(drugi termin).

1. .  Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych jest warunkiem podjęcia postępowania

rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej  -  1a  (niezależnie  od kolejności  wyboru klas  w systemie

rekrutacji).

2. Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego.  Kopię

dokumentu potwierdzającego ww. uprawnienia należy dostarczyć do 02.06.2022 r.

3. Sprawdzian kompetencji językowych ma formę pisemną, trwa 45 minut. Z testu można uzyskać

maksymalnie 50 pkt.

4. Kandydat uzyska pozytywny wynik, jeżeli osiągnie 50% punktów.
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5. Test  przeprowadzany  jest  w  języku  niemieckim.  Sprawdza  znajomość  języka  niemieckiego

na poziomie A2+/B1*.

6. Kandydaci powinni zgłosić się w wyznaczonej sali 15 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu. 

Na test należy zabrać ze sobą legitymację szkolną. 

7. Kandydaci rozwiązują test samodzielnie, nie mogą korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych.

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

9. Komisja wprowadzi punktowe wyniki egzaminu do elektronicznego systemu rekrutacji.

10.Wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, w tym sprawdzian kompetencji językowych, 

zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym terminarzem postępowania rekrutacyjnego, 

z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących procedur związanych z zapobieganiem Covid -19.

* zakres umiejętności określa Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
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