
Klasa medyczna
a w niej grupa dwujęzyczna z matematyką, 

chemią i językiem angielskim

Ucząc się w tej klasie, poznasz fascynujący świat 
matematyki, chemii i medycyny, a to wszystko 
jeszcze przy pomocy języka angielskiego! Intensyw-
na nauka tego języka umożliwi ci dostęp do 
najświeższych źródeł wiedzy, a uzyskana 
biegłość językowa przyda się w przy-
szłości na wyjazdach stażowych 
i stypendialnych podczas studiów 
związanych na przykład z medycy-
ną i naukami przyrodniczymi.

 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie

Jeśli nauka języków obcych jest dla Ciebie priorytetem 
i lubisz stawiać sobie ambitne cele,  masz do wyboru dwie klasy 

z nauczaniem dwujęzycznym:

Klasa ekonomiczna
a w niej grupa dwujęzyczna z matematyką, 

geografią i językiem angielskim

 Nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzo-
nym na tym profilu to klucz do sukcesu w świecie 

biznesu, turystyki i dyplomacji. Stały kontakt z za-
gadnieniami ekonomicznymi i związanymi 

z geografią w języku angielskim ułatwi 
wam w przyszłości rekrutację na sta-
nowiska biznesowe, udane negocja-
cje oraz nawiązywanie kontaktów 
handlowych i turystycznych.

Od września 2020 r. otwieramy w naszej szkole 
grupy dwujęzyczne z językiem angielskim. 

Po raz pierwszy w „Sobieskim”



Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w ję-
zyku obcym. W naszej szkole będziesz się mógł uczyć matematyki i geografii lub chemii w języku angielskim, 
w zależności od tego jaką klasę wybierzesz.

Nauczanie dwujęzyczne zapewni Ci lepsze przygotowanie do podjęcia nauki na wyższych uczelniach nie tylko 
w Polsce, ale również za granicą. Zagwarantuje wszechstronny rozwój, ułatwi zdobycie pożądanych na rynku 
pracy certyfikatów językowych, a przede wszystkim da możliwość posługiwania się językiem obcym w spo-
sób autentyczny, otworzy Cię na świat i poszerzy horyzonty.

Matematyka, geografia lub chemia będą prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w propor-
cjach dostosowanych do możliwości uczniów. Nie musisz się martwić, że nie będziesz rozumiał nauczyciela. 

Tak, jeśli wybierzesz klasę z nauczaniem dwujęzycznym, będziesz mieć w pierwszej klasie 6 lekcji języka an-
gielskiego tygodniowo. W drugiej, trzeciej i czwartej klasie będzie to aż 8 lekcji w tygodniu.

Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła 
w języku angielskim.

O przyjęciu do grupy dwujęzycznej decyduje w pierwszej kolejności pozytywny wynik sprawdzianu kompe-
tencji językowych, a w drugiej punkty, jakie uzyskasz podczas rekrutacji. 

Termin sprawdzianu będzie podany na stronie internetowej szkoły: www.liceum1.pl

https://www.liceum1.pl
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Questions and Answers:

1. Co to jest nauczanie dwujęzyczne?

2. Dlaczego warto uczyć się w grupie dwujęzycznej?

3. Czy nauczanie dwujęzyczne oznacza, że niektóre przedmioty będą tylko po angielsku?

4. Czy będę mieć więcej lekcji języka angielskiego niż uczniowie w innych klasach?

5. Z jakich podręczników będę się uczyć?

6. Czy muszę zdawać dodatkowy egzamin, żeby dostać się do tej klasy?

7. Kiedy odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych?


