
Klasa VII – dwujęzyczna 

w Szkole Podstawowej nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego                   

w Wałczu



Czym jest dwujęzyczność:

 Dwujęzyczność polega na umiejętności posługiwania się wszystkimi

sprawnościami w języku ojczystym i drugim oraz na częstym używaniu

obydwu języków w różnych sytuacjach.

 Biegłe operowanie dwoma językami, w coraz bardziej postępującej

globalizacji, ma oczywiste zalety. Oprócz praktycznych kwestii

dotyczącego porozumiewania się z większą liczbą osób,

możliwościami edukacji poza granicami kraju i perspektywą lepszej

pracy.



Oddział dwujęzyczny:

 Nauczanie dwujęzyczne polega na tym, że zajęcia z

niektórych przedmiotów, jak np. geografia, historia a w 8

klasie informatyka są prowadzone częściowo po polsku,

częściowo w języku angielskim, tak by uczniowie mieli

możliwość opanowania języka obcego z bogatym

słownictwem z różnych dziedzin.

 Nauczyciel dostosuje formy i metody pracy do swoich

uczniów, aby każdy miał szanse przyswojenia wiadomości.



Zalety kształcenia dwujęzycznego:

 Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy

służy do przyswajania czegoś więcej, niż samego

języka.



 nauczanie dwujęzyczne ma pozytywny wpływ na 

podnoszenie efektów uczenia się języka ojczystego

 dzieci uczące się dwujęzycznie mają lepsze wyniki 

również z matematyki

 lekcje prowadzone dwujęzycznie stymulują mózg 

dziecka i działa on bardziej sprawnie



Nauczanie dwujęzyczne

 Będzie obejmowało nauczanie wybranych treści             

w języku obcym w proporcjach dostosowanych do 

możliwości uczniów

 Początkowo dzieci będą wypowiadać się w języku, który 

jest dla nich wygodniejszy

 W toku nauki stopniowo zaczną one zwracać się do 

nauczyciela w „jego” języku

 Język obcy stanie się naturalnym językiem komunikacji



Dlaczego warto uczyć się w 

klasie dwujęzycznej?

 Uczeń ma możliwość opanowania języka obcego na  wysokim poziomie

 Klasy dwujęzyczne biorą udział w ciekawych projektach edukacyjnych  i 

wyjazdach

 Uczniowie są przygotowywani do udziału w konkursach językowych

 Uczniowie mogą korzystać z odpowiednich podręczników, literatury czy 

czasopism w języku angielskim





Czym ta klasa różni się 

od innych klas

 Zwiększony wymiar godzinowy zajęć językowych  – 5 godzin języka 

angielskiego

 Nauka geografii, historii, a w 8 klasie informatyki, w języku polskim i 

angielskim

 Na wysokim poziomie realizowany będzie drugi język obcy – język 

niemiecki 

 Będzie możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach             z 

języka francuskiego

 Zajęcia w dużym stopniu będą odbywać się pracowni multimedialno-

językowej



Mimo czasu pandemii w klasie 

dwujęzycznej dzieje się obecnie               

wiele ciekawych rzeczy:

 Czytanie w orginale Harrego Pottera:



 Współczesna kopia obrazu:



Projekt edukacyjny Penfriends –

Cambridge Assessment English

 Uczniowie będą wymieniać się listami co pomoże 

im w rozwijaniu umiejętności językowych oraz 

poznawaniu nowych przyjaciół z innych krajów 

świata.



Co należy zrobić by dostać się do 

klasy dwujęzycznej:

 O przyjęciu do klasy VII dwujęzycznej może się 

ubiegać uczeń kończący klasę VI

 Kandydaci składają wniosek do Sekretariatu SP 1        

w Wałczu w terminie od 22 marca do 9 kwietnia 

2021r.

 O przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej 

decyduje suma punktów uzyskanych z postępowania 

kwalifikacyjnego i sprawdzianu predyspozycji 

językowych



Postępowanie rekrutacyjne:

1. sprawdzian predyspozycji językowych – max. 50 pkt,

2. oceny ( j. polski, matematyka, j. angielski) wyrażone w stopniu:

celującym - 10 pkt

b. dobrym - 8 pkt

dobrym - 5 pkt

dostatecznym - 3 pkt

dopuszczającym -1 pkt

3. świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem -10 pkt .

Na tym etapie rekrutacji uczeń może uzyskać maksymalnie 90 pkt.



Przykładowe zadania ogólnych sprawności językowych, 

w teście pojawiają się również zadania z języka 

angielskiego.







SERDECZNIE 

ZAPRASZAMY


