
"Granice mojego języka są granicami mojego świata."
Ludwig Wittgenstein 

Drodzy Gimnazjaliści,

Już  wkrótce  staniecie  przed  wyborem  szkoły  ponadgimnazjalnej,  w  której  będziecie 
kontynuować  swoją  edukację  i  przygotowywać  się  do  egzaminu  maturalnego.  Ci  z  Was,  którzy 
chcieliby  jednocześnie  nauczyć  się  biegle  posługiwać  językiem  angielskim,  zapewne  rozważają 
możliwość podjęcia kształcenia w klasie dwujęzycznej. 

Uczniowie  klas  dwujęzycznych,  oprócz  pełnego  zestawu  przedmiotów  na  poziomie 
rozszerzonym,  mają  w  planie  dodatkowe  lekcje  języka  angielskiego,  a  zagadnień  z  wybranych 
przedmiotów  (np.  geografii,  matematyki,  podstaw  przedsiębiorczości,  edukacji  obronnej)  uczą  się 
dwujęzycznie - po polsku i po angielsku. 

Aby móc podjąć kształcenie w klasie dwujęzycznej trzeba przystąpić do sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych,  który  odbędzie  się  3  czerwca.  Celem  sprawdzianu  jest  zbadanie  predyspozycji 
kandydata  oraz  znajomości  języka  angielskiego,  które  są  niezbędne  do  efektywnego  kształcenia  
w  klasie  dwujęzycznej.  Wynik  sprawdzianu  decyduje  o  wstępnej  kwalifikacji  kandydata  do  klasy 
dwujęzycznej, do której obowiązuje standardowa rekrutacja elektroniczna.

Zapraszam uczniów klas III gimnazjum na:

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO SPRAWDZIANU UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH 
DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH (JĘZYK ANGIELSKI).

Zajęcia  będą  odbywały  się  we  wtorki  o  godzinie  16:00 w  budynku  II  Liceum 
Ogólnokształcącego, będą trwały 90 minut (2 x 45 minut + 10 minut przerwy między zajęciami). Kurs 
będzie  składał  się  z  6  spotkań.  Każdy  z  serii  5  głównych  bloków  zajęć  zostanie  poświęcony  
3 różnym tematom z katalogu tematów objętych podstawą programową dla gimnazjum. 

Podczas zajęć uczniowie będą rozwijać następujące umiejętności:
• rozumienie wypowiedzi pisemnych/ ustnych
• przetwarzanie tekstu - określanie głównej myśli oraz znajdowanie informacji szczegółowych
• opisywanie - ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności
• relacjonowanie - opowiadanie o przeszłości
• przedstawianie intencji i planów na przyszłość
• reagowanie w sytuacjach typowych i nietypowych
• wyrażanie uczuć i opinii. 

Konstrukcja  kursu  pozwala  nie  tylko  przygotować  się  do  sprawdzianu,  ale  również  pomoże 
powtórzyć materiał językowy przed egzaminem gimnazjalnym z języka angielskiego.



Kurs jest  bezpłatny.  Uczniowie  powinni  zgłosić  chęć  uczestnictwa w terminie  do 3 marca 
telefonicznie pod nr 324552228, za pomocą poczty elektronicznej: tischner.lowodz@gmail.com, lub 
osobiście w sekretariacie II  Liceum Ogólnokształcącego przy ul.  Wyszyńskiego 41 w Wodzisławiu 
Śląskim. Liczba miejsc jest ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia prowadzone będą przez najwyższej klasy nauczycieli języka angielskiego posiadających 
doświadczenie w pracy w klasach bilingwalnych, a także kwalifikacje do nauczania dwujęzycznego 
innych przedmiotów.

Termin Prowadzący Tematyka zajęć
04 marca mgr Lucyna Strączek Wprowadzenie: na czym polega dwujęzyczność, 

omówienie wymagań, struktury sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych, oraz typów zadań.

11 marca mgr Wojciech Komorek Bloki tematyczne: człowiek, żywienie, zdrowie.
18 marca mgr Karina Irczyk Bloki tematyczne: życie rodzinne i towarzyskie, sport, 

życie społeczne
25 marca mgr Joanna Dziwoki Bloki tematyczne: praca, kultura, elementy wiedzy o 

krajach obszaru anglojęzycznego
1 kwietnia mgr Helena Matys Bloki tematyczne: szkoła podróżowanie i turystyka, świat 

przyrody
8 kwietnia mgr Joanna Skorupa Bloki tematyczne: dom, zakupy i usługi, nauka i technika
15 kwietnia PRÓBNY SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ 

KIERUNKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLAS 
DWUJĘZYCZNYCH 
(należy potwierdzić chęć przystąpienia do próbnego 
sprawdzianu najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2014.)

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych odbędzie się 3 czerwca 2014r.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Białek


