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Klasa dwujęzyczna 
 

Co to jest nauczanie dwujęzyczne? 
Nauczanie dwujęzyczne to nauka w języku polskim i w języku obcym, w tym przypadku w języku 
angielskim. Oznacza to, że lekcje z wybranych przedmiotów (co najmniej dwóch) prowadzone są   w dwóch 
językach: polskim i angielskim. Klasa dwujęzyczna ma w każdym tygodniu nauki 3 dodatkowe godziny 
języka angielskiego (więcej niż w klasie z rozszerzonym językiem angielskim). Pozwala to na opanowanie 
języka obcego na bardzo wysokim poziomie, z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa z wielu 
dziedzin wiedzy.  
 
Dlaczego warto uczyć się w klasie dwujęzycznej? 

• opanujesz język angielski na poziomie C2 (Advanced); 
• będziesz zdawać egzaminu dojrzałości z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, co 

zapewni Ci dodatkową korzyść (w postaci wysokiego przelicznika punktów) podczas rekrutacji na 
uczelnie wyższe; 
 

Poziom samodzielności Poziom biegłości 
Matura Matura Matura dwujęzyczna 

na poziomie na poziomie  
podstawowym rozszerzonym  

   
B1+/B2 B2+/C1 C1+/C2 

                   Poziomy biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
 

• otrzymasz możliwość (ale nie obowiązek!) przystąpienia do matury dwujęzycznej (dodatkowy 
arkusz w j. angielskim) z przedmiotów kierunkowych; 

• otworzy się przed Tobą więcej możliwości kształcenia w czasie studiów wyższych – absolwenci 
szkół i oddziałów dwujęzycznych są częściej włączani do programów prowadzonych w języku 
angielskim; 

• edukacja dwujęzyczna w liceum przygotowuje Cię do przyszłych studiów na uczelniach 
europejskich i pozaeuropejskich; 

• umożliwimy Ci przygotowanie się i uzyskanie certyfikatu Advanced w ramach programu 
partnerskiego I LO z Cambridge Assessment English; 

• weźmiesz udział w wykładach, projektach i programach w języku angielskim. 
 
Jakie rozszerzenia realizuje klasa dwujęzyczna w I LO? 
Klasa C to o profil matematyczno-ekonomiczny z rozszerzonym programem matematyki, geografii 
i językiem angielskim w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Klasa C objęta jest patronatem Politechniki 
Koszalińskiej. 

 
Jakie przedmioty są nauczane dwujęzycznie w I LO? 
W systemie dwujęzycznym nauczane są co najmniej dwa przedmioty z następujących: fizyka, geografia, 
podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce lub wychowanie fizyczne.  
 
 
 



Jakie programy realizowane są w klasie dwujęzycznej? 
Programy przedmiotów ogólnokształcących w klasie dwujęzycznej są takie same jak w pozostałych 
klasach. Na przedmiotach nauczanych dwujęzycznie wprowadza się terminologię fachową w języku 
angielskim. Ponadto, uczeń klasy dwujęzycznej opanowuje większy zakres materiału z języka 
angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych oraz częściej ma okazję do rozwijania sprawności 
językowych podczas projektów międzynarodowych (np. Erasmus+). 
 

Co należy zrobić, aby dostać się do klasy dwujęzycznej? 
ü Złóż lub przyślij mailem (od 9 do 31 maja) deklarację uczestnictwa; druk będzie dostępny w 

zakładce Rekrutacja na www.liceumdubois.pl;  
ü Przystąp do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się w I LO  8 czerwca       

o godz. 12:00; zakres materiału publikujemy osobno; 
ü Uzyskaj co najmniej 50% punktów na sprawdzianie kompetencji językowych; w przypadku 

większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba miejsc w klasie będą brane 
pod uwagę ogólne warunki rekrutacji określone w punktach Ii i III Regulaminu Rekrutacji. 

ü Jeśli jesteś laureatem Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych 
(kuratoryjnego) – zostaniesz przyjęty bez sprawdzianu!  
 
 

 


