
JĘZYKI OBCE W ILO 

Krótko o językach obcych: w każdym liceum – czyli w naszym też - obowiązuje nauka 

minimum dwóch języków obcych – 3 godz. pierwszego języka i 2 godz. drugiego tygodniowo 

– to opcja dla tych, którzy języka nie rozszerzają. Przy rozszerzeniu wzrasta ilość godzin 

języka o minimum 3 godziny tygodniowo. 

W ILO  możliwe są różne kombinacje spośród 5 języków – angielskiego, niemieckiego, 

francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. Jednym z wybranych języków musi być język, którego 

uczysz się w gimnazjum czyli albo angielski albo niemiecki, a później wybierasz, co chcesz. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Z języka angielskiego, jak również z niemieckiego, możesz przygotować się do matury na 

poziomie dwujęzycznym (dostaje się za nią więcej punków przy rekrutacji na studia). 

Cyklicznie odbywają się warsztaty językowe w Londynie. Uczniowie mają szansę poznać 

kulturę angielską, sprawdzić znajomość języka angielskiego mieszkając u rodzin angielskich. 

Ponadto biorą udział w wielu olimpiadach i konkursach językowych czy też 

interdyscyplinarnych, np. KNOW-America – internetowy konkurs wiedzy o USA, Ekologiczny 

konkurs w języku angielskim, Konkurs „Ucz się i pracuj”, dzięki którym mają szansę między 

innymi na spotkanie z z Ambasadorem USA lub wyjazdu do pracy w Wielkiej Brytanii.  

Nasi uczniowie zdobywają również certyfikaty językowe FCE lub CAE. 

Przydział do grup językowych jest uzależniony od wyników testu diagnostycznego, który 

pisze się na początku roku szkolnego.  

JĘZYK NIEMIECKI 

Jeśli chodzi o język niemiecki – w naszej szkole istnieje możliwość bezpłatnego uzyskania 

certyfikatów językowych DSD na poziomach B2/C1, dzięki którym możesz studiować na 

dowolnej uczelni w Niemczech, bez zdawania dodatkowych egzaminów. Co roku nasi 

uczniowie wyjeżdżają na świąteczne jarmarki do Drezna bądź do Wiednia. Uzyskują też 

znaczne sukcesy na szczeblu ogólnopolskim w olimpiadach języka niemieckiego, a finaliści 

i laureaci są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. 

JĘZYK FRANCUSKI 

Atuty języka francuskiego to możliwość udziału w wymianie do Francji i przygotowanie do 

międzynarodowego certyfikatu DELF potwierdzającego znajomość języka. Uczniowie 

wybierający język francuski jako rozszerzony mają szansę przygotować się do matury na 

poziomie rozszerzonym oraz do egzaminu DELF na poziomie B2, który upoważnia do 

podjęcia studiów na uczelniach francuskojęzycznych. Wymiany z francuską szkołą 

z miasteczka La Souterraine to wspaniałe doświadczenie obcowania z francuskimi realiami, 

językiem i kulturą. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach języka francuskiego 

zdobywając wysokie miejsca. 



Pamiętaj, że francuski otwiera drzwi na międzynarodowe staże na studiach i daje większe 

szanse na znalezienie dobrej pracy. 

JĘZYK WŁOSKI 

W odróżnieniu od wymienionych już języków, włoskiego możesz uczyć się tylko na 

podstawie, czyli 2 lekcje tygodniowo. Zajęcia prowadzone są w grupach 

międzyoddziałowych. Możesz być pewna, pewny, że nauka będzie intensywna, a ewentualna 

matura z języka włoskiego nie będzie dla problemem. W tym roku po raz drugi uczniowie 

pojadą w lipcu na warsztaty językowe do Włoch. 

JĘZYK ROSYJSKI 

Tak samo jest z językiem rosyjskim, uczniowie również mają do dyspozycji dwie godziny 

tygodniowo w grupach międzyoddziałowych. Chętni mogą dodatkowo uczęszczać na kółko, 

na którym mają możliwość przygotowywać się do olimpiady i matury z języka rosyjskiego na 

poziomie podstawowym.  


