
Oddział 1C- „BRITISHHUMAN” w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku, 

1. Czym charakteryzuje się oddział dwujęzyczny? Czym różni się od 
zwykłej klasy w liceum? 

 Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim to taki, w którym: odbywa 
się intensywna nauka języka angielskiego (7 godzin tygodniowo 
w klasie, pierwszej, 8 w klasie drugiej i trzeciej, 7 w klasie czwartej), 

 Co najmniej dwa zajęcia edukacyjne są prowadzone dwujęzycznie 
(informatyka i historia). 

 
2. Co to znaczy, że przedmiot jest nauczany dwujęzycznie? 

 

Nauczanie dwujęzyczne oznacza przekazywanie treści programowych 
w dwóch językach: po polsku oraz w przypadku historii i informatyki także po 
angielsku. Nauczyciel, który prowadzi informatykę i historię w języku 
angielskim, weźmie pod uwagę m.in. stopień złożoności zagadnień oraz 
poziom biegłości językowej uczniów. 
 

3. Jak będzie wyglądała rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w I LO 
w roku 2020? 
 
BARDZO WAŻNE!!!! 

 Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie za pomocą powiatowego 
systemu naboru w dniach 11.05-10.07. 2020r.  

 Obowiązkowy jest dla każdego kandydata sprawdzian kompetencji 
językowych z języka angielskiego. 

 Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego  zostanie 
przeprowadzony w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku 29 maja 
o godz. 15.00. 

 Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci, bez względu na 
to, na którym miejscu wybrali I LO.  

 Nieprzystąpienie do sprawdzianu uniemożliwia ubieganie się 
o przyjęcie do I LO. 

 Sprawdzian z języka angielskiego trwa 120 minut i jest oceniany w skali 
0-50 punktów. 

 Wynik sprawdzianu z języka angielskiego nie jest dodawany do 
pozostałych punktów rekrutacyjnych. 

 W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu do 
klasy będzie decydował wyższy wynik sprawdzianu kompetencji 
językowych z języka angielskiego. Warunek ten nie dotyczy laureata 
lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
z języka obcego nowożytnego. Otrzymuje on maksymalną liczbę 
punktów za sprawdzian. 

 Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
z języka obcego nowożytnego musi przed 29.05.202 roku potwierdzić 
stosownym dokumentem ten fakt. 

 Weryfikacja sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego 
upływa 10.06.2020 r.  



 
UWAGA!!! W PRZYPADKU ROZWOJU PANDEMII KORONAWIRUSA 
DATY I ZASADY REKTRUTACJI MOGĄ ULEC ZMIANIE.  
WSZELKIE INFORMACJE BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE SZKOŁY, 
W ZAKŁADCE „KANDYDAT”  
 

4. Czy będzie możliwość przystąpienia do sprawdzianu kompetencji 
językowych w innym terminie? 

 Kandydaci, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do 
sprawdzianu w dniu 29 maja 2020 r. powinni najpóźniej następnego 
dnia zwrócić się wraz z rodzicami z udokumentowanym wnioskiem do 
dyrektora I LO o umożliwienie przystąpienia do sprawdzianu w terminie 
dodatkowym.  

 Tylko kandydaci, którzy uzyskają zgodę dyrektora I LO będą mogli 
przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym – 5 czerwca 2020r., 
o godzinie 15.00. 

5. Jakiego poziomu biegłości językowej oczekuje się od kandydata do 
klasy dwujęzycznej? Jak będzie wyglądał sprawdzian kompetencji 
językowych? 
 

 Kandydat do oddziału dwujęzycznego NIE MUSI posiadać kompetencji 
językowych na poziomie zaawansowanym. Od kandydatów oczekuje 
się opanowania języka co najmniej na poziomie podstawowym A2 (wg 
skali biegłości CEFR). 

 Obowiązkowy sprawdzian kompetencji językowych, który odbędzie się 
29 maja w I LO, będzie miał formę pisemną i będzie obejmował 
wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym (A2). 
 

6. Dla kogo jest oddział dwujęzyczny? Czy trudno będzie dostać się do 
takiej klasy? 

 Dla każdego, kto potrafi porozumieć się po angielsku w podstawowych 
sytuacjach i jest gotowy na intensywną naukę zarówno języka 
angielskiego, jak i dodatkowych przedmiotów realizowanych w języku 
angielskim. 

 Nasza szkoła jest dla każdego ucznia. Nie tworzymy klas elitarnych!!!  

 Nawet jeśli ktoś nie czuje się biegłym w języku angielskim, ale będzie 
podchodził z pasją do nauki języka obcego poradzi sobie bez problemu 
w naszym liceum. 

 Jest to klasa dla wszystkich zainteresowanych biegłą znajomością 
języka angielskiego, kulturą i literaturą  angielską i amerykańską. 
 

7. Które przedmioty będą uczone dwujęzycznie i przez których nauczycieli? 

 

 Wśród przedmiotów, które w jakimś zakresie będą prowadzone 
dwujęzycznie będą w roku szkolnym 2020/2021 historia i informatyka. 

 Nauczanie dwujęzyczne będzie prowadzone przez: 
- nauczycieli anglistów, mających uprawnienia do nauczania historii 
i informatyki 



 

8. Czy poradzę sobie z nauką innych przedmiotów po 

angielsku? 

 Na pewno!! Klasa dwujęzyczna daje możliwość nauki języka 
angielskiego na poziomie zaawansowanym, poszerzając słownictwo 
z określonych przedmiotów (historii i informatyki) oraz wiedzę o kulturze 
krajów anglojęzycznych, z elementami języka amerykańskiego i kultury 
amerykańskiej. 

 Podobnie jak w pozostałych klasach, będziemy solidnie przygotowywać 
uczniów do polskiej matury. 
 

9. Do kogo kierować kolejne pytania? 

 Na adres e-mailowy szkoły: sekretariat@lo1.lebork.pl  

mailto:sekretariat@lo1.lebork.pl

