
SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW 
OBCYCH W I LICEUM 

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO 
W PSZCZYNIE



Uczniowie uczą się obowiązkowo dwóch języków
obcych w systemie międzyklasowym, z podziałem 
na grupy utworzone w zależności od stopnia 
zaawansowania lub swojego wyboru (drugi język)



Pierwszy język obcy

Uczniowie uczą się obowiązkowo języka angielskiego, który stanowi 
równocześnie obowiązkowe rozszerzenie.

Przyporządkowanie do grup następuje na podstawie testu 
umiejętności, który odbędzie się 1.09.2021

Najlepsi mogą uczyć się w tzw. grupach FCE. 

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4

5 godzin 4 godziny 5 godzin 4 godziny



Drugi język obcy
Uczniowie mogą uczyć się od podstaw lub kontynuować naukę wybranego języka  

w podstawowym wymiarze godzin. Do wyboru:

• język francuski

• język hiszpański

• język niemiecki

• język rosyjski

Uczniowie mogą też uczyć się od podstaw lub kontynuować naukę wybranego języka 

w zwiększonej liczbie godzin (jest to jednak opcja, która nie liczy się do rozszerzeń). 

Do wyboru:

• język francuski - grupy DELF

• język niemiecki - grupy GOETHE

Uwaga:  Żeby grupa mogła zostać utworzona, musi zgłosić się przynajmniej 10 chętnych osób. 

Uczniowie nie mogą zmienić wyboru drugiego języka w trakcie nauki. Również wybór grupy 
nie podlega zmianie.

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4

3 godziny 3 godziny 3 godziny 3 godziny

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4

4 godziny 5 godzin 4 godziny 5 godzin



Języki w poszczególnych klasach 
w roku szkolnym 2021/2022

1 a – matematyczna                 1 b – matematyczna                                 1 c – biologiczna

1 d – humanistyczna                                   1 e – biologiczno-humanistyczna

pierwszy język 

obcy

angielski (5 godzin)

drugi język obcy niemiecki (kontynuacja - 3 godziny)

francuski (od podstaw - 3 godziny)
hiszpański (od podstaw - 3 godziny)
niemiecki (od podstaw - 3 godziny)

pierwszy 

język obcy

angielski (5 godzin)

drugi język 

obcy

francuski (DELF od podstaw - 4 godziny)
francuski (DELF kontynuacja – 4 godziny)
niemiecki (GOETHE kontynuacja - 4 godziny)
niemiecki (GOETHE od podstaw - 4 godziny)

francuski (od podstaw - 3 godziny)
hiszpański (od podstaw - 3 godziny)
niemiecki (kontynuacja - 3 godziny)
rosyjski (od podstaw – 3 godziny)

pierwszy 

język obcy

angielski (5 godzin)

drugi język 

obcy

francuski (DELF od podstaw - 4 godziny)
francuski (DELF kontynuacja – 4 godziny)
niemiecki (GOETHE kontynuacja - 4 godziny)
niemiecki (GOETHE od podstaw - 4 godziny)

francuski (od podstaw - 3 godziny)
hiszpański (od podstaw - 3 godziny)
niemiecki (kontynuacja - 3 godziny)
rosyjski (od podstaw – 3 godziny)

pierwszy język 

obcy

angielski (5 godzin)

drugi język obcy francuski (DELF od podstaw - 4 godziny)
francuski (DELF kontynuacja – 4 godziny)
niemiecki (GOETHE kontynuacja - 4 godziny)
niemiecki (GOETHE od podstaw - 4 godziny)

francuski (od podstaw - 3 godziny)
hiszpański (od podstaw - 3 godziny)
niemiecki (kontynuacja - 3 godziny)
rosyjski (od podstaw – 3 godziny)

pierwszy język obcy angielski (5 godzin)

drugi język obcy niemiecki (kontynuacja - 3 godziny)

francuski (od podstaw - 3 godziny)
hiszpański (od podstaw - 3 godziny)
niemiecki (od podstaw - 3 godziny)



Uczniowie przyjęci do liceum wypełniają 
deklarację wyboru języków



Dlaczego warto uczyć się intensywnie języków 
w liceum (4-5 godzin)?

• polityka językowa Unii Europejskiej zakłada, że każdy Europejczyk powinien znać dobrze 2 języki obce

• 4 lata liceum to dobry czas, aby opanować dobrze drugi język – na większości studiów wyższych nie będzie 
już takiej możliwości

• intensywna nauka jest szansą dla tych, którzy chcą kontynuować rozwój swoich zdolności językowych lub 
dla tych, którzy nie mieli wcześniej okazji poznać dobrze języka obcego

• systematyczna nauka zapewni doskonale przygotowanie do matury

• nowoczesne kształcenie językowe może być zakończone zdobyciem międzynarodowego certyfikatu 
językowego z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego

• uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych

• szkoła organizuje wymiany międzynarodowe (USA, Niemcy, Francja, Holandia, Czechy) i warsztaty językowe 
(Hiszpania, Irlandia, Francja)

• uczniowie biorą udział w międzynarodowych programach edukacyjnych (Erasmus+)

• zapraszamy ciekawych gości, dzięki którym uczniowie mają okazję używać żywego języka

• uczniowie mają regularnie zajęcia z francuskim lektorem, a także zapraszani są native speakerzy z innych 
języków obcych

• liceum współpracuje z wieloma instytucjami promującymi naukę języków obcych, jest Szkołą Partnerską 
Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego

• dzięki współpracy z francuską firmą SOPRA STERIA uczniowie podnoszą kompetencje związane  
z poszukiwaniem pracy, mają też możliwość zdobycia płatnych staży wakacyjnych



Certyfikaty językowe
W ramach zwiększonej liczby godzin uczniowie naszej szkoły są przygotowywani 
wg odrębnych programów nauczania do zdobycia międzynarodowych certyfikatów 
językowych

Od kilku lat jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym umożliwiającym zdobycie 
certyfikatów językowych: 

• język angielski - certyfikat FCE lub CAE

• język francuski - certyfikat DELF

• język niemiecki - certyfikat Goethe



Dlaczego warto zdobyć międzynarodowy 
certyfikat językowy?

• zewnętrzne egzaminy językowe  to obiektywna, wiarygodna i precyzyjna 
ocena tego, w jakim stopniu uczniowie opanowali język obcy

• egzaminy zewnętrzne mobilizują uczniów do osiągania kolejnych poziomów 
znajomości języka a także dają większą pewność siebie w posługiwaniu się 
językiem obcym

• egzaminy ustne i pisemne przygotowują uczniów do radzenia sobie 
ze stresem na innych egzaminach

• posiadanie certyfikatu znajomości języka obcego na określonym poziomie 
jest doceniane na studiach a także przy rekrutacji na europejskie programy 
Erasmus +

• certyfikaty językowe ułatwiają zdobycie dobrego wykształcenia i będą 
z pewnością atutem przy rekrutacji do międzynarodowych firm 

• posiadanie certyfikatów językowych z pewnością wzmacnia pozycję 
na rynku pracy

• certyfikaty wydawane są na całe życie i uznawane na całym świecie



Wymiany i programy międzynarodowe

W naszym liceum od wielu lat prowadzone są wymiany 
międzynarodowe:

• wymiana polsko-niemiecka

• wymiana polsko-francuska

• wymiana polsko-holenderska

• wymiana polsko-amerykańska

• wymiana polsko-czeska

Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczyć w projektach w 
ramach programu Erasmus +



Dlaczego warto wziąć udział w wymianach i 
projektach międzynarodowych?

• możliwość sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności 
językowych w kontakcie z rodzimymi użytkownikami języka

• wymiany zakładają pobyt w rodzinach – jest to najlepszy sposób 
na ćwiczenie języka i poznanie kultury danego kraju

• nasi uczniowie mogą zaprezentowani polską kulturę, obyczaje, piękne 
miejsca

• wymiany to doskonały sposób praktycznej nauki języka obcego



Wymiana polsko-niemiecka



Wymiana polsko-francuska



Wymiana polsko-holenderska



Wymiana polsko-amerykańska



Wymiana polsko-czeska



Projekt Erasmus + „Don't worry be healthy”



Zagraniczne warsztaty językowe

Uczniowie mają możliwość wyjazdów na warsztaty językowe do Francji, 
Hiszpanii i Irlandii.

Tygodniowe wyjazdy zakładają naukę języka w szkole językowej 
połączoną ze zwiedzaniem regionu.



Warsztaty w Irlandii (Dublin)



Warsztaty we Francji (Nicea)



Warsztaty w Hiszpanii (Barcelona, Salamanca)



“Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. 
Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”

Dokonaj mądrego wyboru! Czekamy na Ciebie w 
Chrobrym.


