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Co to jest 
nauczanie 

dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne – CLIL to 
nowoczesna i innowacyjna forma nauczania 
języka obcego, zdobywająca coraz większe 
uznanie wśród państw Unii Europejskiej. 
Nazwa CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) wywodzi się z języka 
angielskiego i oznacza zintegrowane 
nauczanie przedmiotowo-językowe.

CLIL polega na: nauczaniu poszczególnych 
przedmiotów zarówno w języku ojczystym 
jak i obcym, i dążeniu do posługiwania się 
swobodnie w mowie i piśmie dwoma 
językami: językiem ojczystym i językiem 
obcym na takim samym poziomie.
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http://gim15.szkoly.lodz.pl/nabor/dwujezyczne.html


Co daje klasa dwujęzyczna
w naszej szkole?

Osiągnięcie poziomu 

swobodnego używania 

języka obcego oraz 

opanowanie bazy językowej 

w zakresie słownictwa 

specjalistycznego, płynność 

wypowiedzi.

Możliwość 

rozwijania 

umiejętności 

językowych.

Praktyczne stosowanie języka angielskiego                  
w codziennych sytuacjach.

Lepsza znajomość języka 

ułatwia znalezienie 

atrakcyjnej pracy oraz 

pomaga w konwersacji    

z obcokrajowcami.

Możliwość napisania matury dwujęzycznej! 



Oferta naszej szkoły dla uczniów

➔ Wybrane przedmioty (co najmniej dwa) realizowane są 
zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim, co 
daje uczniom możliwość rozwijania umiejętności 
językowych;

➔ przygotowanie uczniów do dalszej nauki języka na 
studiach w Polsce i za granicą;

➔ zajęcia prowadzone przez w pełni przygotowane grono 
pedagogiczne;

➔ oferta wyjazdów zagranicznych w celu promowania 
dwujęzyczności;

➔ dodatkowe zajęcia z kultury i literatury anglojęzycznej.



Ponadto pozytywne działanie nauczania 
dwujęzycznego dotyczy nie tylko nauki języka 
obcego, ale także ma pozytywny wpływ na 
posługiwanie się językiem ojczystym. 
Zaobserwowano także, że dzieci uczące się 
dwujęzycznie miały lepsze wyniki z matematyki. 
Według naukowców, lekcje prowadzone 
dwujęzycznie stymulują mózg, dlatego działa on 
bardziej wydajnie.

Według naukowców wysiłek związany                  
z posługiwaniem się dwoma językami może 
wzmagać dopływ krwi do mózgu i aktywować 
połączenia nerwowe. Inni naukowcy zwracają 
uwagę, że efektem intensywnego trenowania 
mózgu dwoma językami jest lepsza pamięć, 
większa zdolność koncentracji i sprawność       
w rozwiązywaniu umysłowych zadań                   
w dorosłym życiu.
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http://old.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2542


Liczba szkół ponadpodstawowych z oddziałami 
dwujęzycznymi i liczba uczniów w tych oddziałach
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https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3126


Oddział dwujęzyczny 2021/2022

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

➢ Klasa 1G- oddział dwujęzyczny z podziałem na grupy:
● grupa I (informatyczna): rozszerzenia: matematyka, 

informatyka;
● grupa II (artystyczno-architektoniczna): rozszerzenia: 

matematyka, historia sztuki.

➢ W klasie dwujęzycznej 1G- w języku polskim i 
angielskim realizowane są przedmioty: historia, 
geografia i matematyka.
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W klasach dwujęzycznych język angielski realizowany jest 
w poszerzonym wymiarze godzin.

https://www.dlugosz.edu.pl/index.php/liceum/rekrutacja/oddzialy


Dokumenty
Kandydaci do przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu dostarczają:

a. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu),
b. deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych,
c. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
d. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
e. kartę informacyjną (wydana przez szkołę podstawową),
f. podanie/kwestionariusz I LOzOD im. Jana Długosza w Nowym 

Sączu (do pobrania ze strony internetowej szkoły 
(www.długosz.edu.pl),

g. 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą 
urodzenia),

h. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej (jeśli 
kandydat takie posiada),

i. zaświadczenie(a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 
konkursów.

!Aby dostać się do klasy językowej, trzeba wziąć 
udział w przeprowadzanym sprawdzianie 

kompetencji językowych!

Planowany termin sprawdzianu kompetencji językowych:

7 czerwca 2021 (poniedziałek), godzina 15.00

w budynku I LO (ul. Jana Długosza 5)
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https://www.dlugosz.edu.pl/index.php/liceum/rekrutacja


Informacje dodatkowe znajdują się na stronie szkoły lub w sekretariacie 1LO.

Kontakt
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza 
w Nowym Sączu

ul. Długosza 5

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 448 40 20, 18 448 40 31

fax 18 448 40 22

e-mail: sekretariat@dlugosz.edu.pl

STRONA SZKOŁY
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https://www.dlugosz.edu.pl/
https://www.dlugosz.edu.pl/index.php/kontakt


Serdecznie zapraszamy!

Autor: Martyna Gancarczyk, klasa 3h


