
Klasy pierwsze
w roku szkolnym 2022/2023

w III LO z ODD 
im. Bohaterów Westerplatte

w Gdańsku



Co to jest klasa dwujęzyczna?

Przedmioty nauczane dwujęzycznie

CLIL – Content and Language Integrated Learning 

w praktyce 

czyli najlepiej i najnowocześniej realizowana dwujęzyczność,

gdzie język jest zintegrowany z treściami, dzięki czemu uczeń

doskonali wiedzę z przedmiotu niejęzykowego i doskonali język.



Co to jest klasa dwujęzyczna?

Nie wszystkie przedmioty są realizowane 
dwujęzycznie 

 nie są zdawane dwujęzycznie na egzaminie 
maturalnym 

 zbyt duża liczba przedmiotów nauczana 
dwujęzycznie niepotrzebnie obciąża ucznia 

 bariera językowa utrudnia sukces edukacyjny               
w ramach przedmiotu



Co to jest klasa dwujęzyczna?

Wszyscy nauczyciele w Topolówce uczący                   

w klasach dwujęzycznych mają ukończone studia 

magisterskie (filologia angielska) lub posiadają 

certyfikaty językowe.



Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:

• MATEMATYKA

• GEOGRAFIA LUB INFORMATYKA

• JĘZYK ANGIELSKI – poziom dwujęzyczny

KLASA  –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM



Przedmioty nauczane dwujęzycznie: 

minimum dwa w każdym roku nauki

• Dodatkowe godziny z drugiego języka obcego:

• JĘZ. HISZPAŃSKI lub JĘZ. NIEMIECKI

• Obozy naukowe z matematyki, geografii i 

informatyki, połączone z badaniami terenowymi

KLASA  –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM



Patronat SGH –
Szkoły Głównej Handlowej



Objęcie przez SGH wsparciem 
wybranej klasy to możliwość:

• udziału poszczególnych uczniów w warsztatach 

SGH prowadzonych przez praktyków biznesu

• przeprowadzenia specjalnych zajęć w siedzibie 

szkoły przez nauczycieli akademickich SGH



Objęcie przez SGH wsparciem 
wybranej klasy to możliwość:

• objęcia tutoringiem szczególnie uzdolnionych 

uczniów

• uzyskania wsparcia pracowników uczelni            

przy opracowywaniu scenariuszy zajęć



Objęcie przez SGH wsparciem 
wybranej klasy to możliwość:

• zaproszenia uczniów do aktywności                           w 

studenckich kołach naukowych w przypadku objęcia 

patronatem klasy maturalnej

• udziału klasy akademickiej w specjalnie 

zorganizowanych zajęciach dydaktycznych 

prowadzonych na kampusie SGH

• udziału poszczególnych uczniów w semestralnych 

wykładach SGH na zasadach wolnego słuchacza



Przedmioty punktowane:

 język polski

 język obcy

 matematyka

 geografia lub informatyka

KLASA  –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM



Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych                   

z języka angielskiego – 08.06.2022, godz. 13.00

(zakres: podstawa programowa dla szkoły podstawowej III.1) 

UWAGA!

Termin składania wniosku –

do dnia 31.05.2022, do godz. 15.00
Certyfikaty językowe: FCE, CAE, CPE oraz tytuły finalisty i laureata olimpiady lub konkursu 

kuratoryjnego z j. angielskigo zwalniają kandydatów ze sprawdzianu kompetencji językowych

KLASA  –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM



KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:

• BIOLOGIA

• CHEMIA

• JĘZYK ANGIELSKI – poziom dwujęzyczny



• JĘZ. NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI 

• dodatkowe godziny z MATEMATYKI

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: BIOLOGIA i CHEMIA

Zajęcia z chemii i biologii w grupach

KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM



• Współpraca z GUMed i Pomorskim Collegem Medycznym. 

• średnio raz w miesiącu uczniowie uczestniczą                                         

w wykładach i warsztatach

• Szkolne laboratoria biologiczne i chemiczne

• wykłady sław polskiej medycyny:

prof. dr hab. Janusz Limon, prof. dr hab. Tomasz Wierzba, prof. 

dr hab. Jolanta Wierzba,  dr Krzysztof Galant i dr Andrzej 

Drążek

KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM



• Od ponad 10 lat uczniowie klasy uczestniczą w Ekologicznej 
Zielonej Szkole - obowiązkowy element programowy 

• w Raciąskim Młynie w Borach Tucholskich 

• uczniowie biorą udział w profesjonalnych warsztatach takich 
jak:

badanie jakości gleby; analiza zjawiska sukcesji na pobliskim torfowisku 

wysokim oraz w rezerwacie Jeziorek Kozich; szacowanie wielkości populacji 

roślinnej metodą kwadratu pomiarowego oraz szacowanie wielkości 

populacji zwierzęcej na podstawie indeksu Lincolna.

KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM



KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM



Uczniowie klasy uczestniczą w warsztatach organizowanych                    

w ramach projektów edukacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

„Zaproś naukowca do szkoły”

„Poznaj pracę biologa”

KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM



Przedmioty punktowane:

 język polski

 język obcy

 matematyka

 biologia

KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM



Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych                   

z języka angielskiego – 08.06.2022, godz. 13.00

(zakres: podstawa programowa dla szkoły podstawowej III.1) 

UWAGA!

Termin składania kwestionariusza –

do dnia 31.05.2022, do godz. 15.00
Certyfikaty językowe: FCE, CAE, CPE oraz tytuły finalisty i laureata olimpiady lub konkursu 

kuratoryjnego z j. angielskigo zwalniają kandydatów ze sprawdzianu kompetencji językowych

KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM



KLASA –

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: 

• JĘZ. POLSKI 

• JĘZYK ANGIELSKI

• HISTORIA



KLASA –

• DRUGI JĘZYK OBCY DO WYBORU:

JĘZ. HISZPAŃSKI lub JĘZ. FRANCUSKI

DODATKOWE GODZINY Z MATEMATYKI

DO WYBORU FILOZOFIA LUB PLASTYKA

MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH KOŁA 
FILMOWEGO, KOŁA TEATRALNEGO, KLUBU MUZYCZNEGO I 
TOPOTV



KLASA –

Współpraca z: Uniwersytetem Gdańskim, Klubem 
„Żak” (program „Era. Nowe Horyzonty”), Okręgową 

Izbą Radców Prawnych w Gdańsku, 
oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku



KLASA –

Przedmioty punktowane:

 język polski

 język obcy

 matematyka

 historia



KLASA  –

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:

• MATEMATYKA

• FIZYKA

• Dodatkowe godziny z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

I INFORMATYKI

Drugi język obcy do wyboru: 

JĘZ. NIEMIECKI lub JĘZ. HISZPAŃSKI



KLASA  –

dodatkowy (w zależności od zainteresowania uczniów): 

informatyka i multimedia, zajęcia obejmują,  

np. projektowanie gier platformowych w programie 

Construct 2, podstawy projektowania nowoczesnych stron 

internetowych, HTML5, CSS, JavaScript, grafika 

komputerowa w programach Gimp, Inkscape i Blender, 

programowanie w języku C++ lub Python lub Java.



KLASA  –

Chętni uczniowie uczestniczą w tygodniowym obozie 

naukowo-matematycznym współorganizowanych 

przez Uniwersytet Gdański i Stowarzyszenie "BezRutyny"



KLASA  –

Współpracujemy ściśle z Politechniką Gdańską, 

Uniwersytetem Gdańskim, Polsko-Japońską 

Akademią Technik Komputerowych, Gdańskim 

Parkiem Naukowo-Technologicznym, Centrum 

Edukacji Nauczycieli i innymi lokalnymi centrami 

kreatywnego nauczania w województwie pomorskim.



KLASA  –

Uczniowie uczestniczą w Dniu Matematyki 

i Projektach Matematycznych organizowych przez 

szkołę.



KLASA  –

Przedmioty punktowane:

 język polski

 język obcy

 matematyka

 fizyka



KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM 

przygotowująca do programu dyplomowego 

matury międzynarodowej (IB) 

Tylko dla uczniów, którzy od klasy trzeciej chcą uczestniczyć  w programie dyplomowym 

matury międzynarodowej. Dodatkowe miesięczne opłaty.

W klasy preIB oferujemy większą liczbę przedmiotów 

nauczanych dwujęzycznie. Naszym celem jest zbudowanie 

kompetencji językowych we wszystkich kierunkach 

dostępnych w ofercie IB. W drugiej klasie możliwość wyboru 

dwóch przedmiotów rozszerzonych przygotowujących do 

poziomu HL w maturze IB (fakultety).



KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

• MATEMATYKA

• BIOLOGIA

• FIZYKA

• GEOGRAFIA

• HISTORIA

• CHEMIA



KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM 

Dodatkowe przedmioty: 
• THEORY OF KNOWLEDGE 

(metodologia badań naukowych -nauczana w języku angielskim)

• CAS (Creativity Action Service)

Nauczane języki:

• JĘZYK ANGIELSKI 

Drugi język obcy do wyboru

• JĘZYK NIEMIECKI lub FRANCUSKI lub HISZPAŃSKI



KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM 

• III LO w Gdańsku jest członkiem Stowarzyszenia 

Szkół IB w Polsce

• nauczyciele są przeszkoleni i doświadczeni

• absolwenci programu IB z naszej szkoły dostają się      

na najlepsze zagraniczne uczelnie i niejednokrotnie 

odnoszą sukcesy naukowe 



KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM 

Przedmioty punktowane:

 język polski

 język obcy

 matematyka

 historia



KLASA –

DWUJĘZYCZNA Z JĘZ. ANGIELSKIM 

Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych                   

z języka angielskiego – 08.06.2022, godz. 13.00

(zakres: podstawa programowa dla szkoły podstawowej III.1) 

UWAGA!

Termin składania kwestionariusza –

do dnia 31.05.2022, do godz. 15.00
Certyfikaty językowe: FCE, CAE, CPE oraz tytuły finalisty i laureata olimpiady lub konkursu 

kuratoryjnego z j. angielskigo zwalniają kandydatów ze sprawdzianu kompetencji językowych



Dla chętnych dodatkowo zajęcia z języka niemieckiego
zajęcia przygotowujące do egzaminu Deutsches Sprachdiplom II 
(DSD II)

• certyfikat języka niemieckiego odpowiadający  poziomowi B2/C1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

• pozytywny wynik egzaminu daje uczniom możliwość podjęcia studiów 

wyższych na wybranym kierunku w krajach niemieckojęzycznych, 

• egzamin w ramach programu DSD II, podręczniki i materiały finansowane 

przez stronę niemiecką.



RADA RODZICÓW

• Aktywnie działająca Rada Rodziców w ramach której 
młodzież może uczestniczyć w licznych kołach 
zainteresowań, klubach tematycznych i korzystać z 
dodatkowego sprzętu finansowanego z darowizn na Radę 
Rodziców i Towarzystwo Przyjaciół Topolówki

• Wsparcie rodziców w postaci wykładów i warsztatów 
organizowanych przez szkołę przy współpracy z 
instytucjami edukacyjnymi, fundacjami i 
stowarzyszeniami np. cykliczne warsztaty Family 
Connection i Szkoła dla Rodziców

• Wspólne inicjatywy łączące społeczność Topolówki np. 
festyn sportowy, Dzień Dziecka



Dziękujemy za uwagę!


