
 

Ton chemin menant à ta réussite personnelle,  
passe par  

le lycée Kopernik 

1 Klasa wstępna dwujęzyczna z językiem francuskim 

2 Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim 

3 Klasa matematyczno-medyczna 

4 Klasa medialno-prawna 

5 Klasa językowo-biznesowa 

Your way  

to success  
is Copernicus High 

I Liceum Ogólnokształcące 

z oddziałami dwujęzycznymi 

Od lat 

jedna z najlepszych 

szkół w województwie 

ul. Sienkiewicza 74 

40-039 Katowice  

tel./fax 32 256 36 01 

www.kopernik.katowice.pl 

sekretariat@kopernik.katowice.pl 
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Aby zostać uczniem klasy wstępnej 

z językiem francuskim należy 

przedstawić świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej. 

 

 

Sprawdzian predyspozycji  

odbędzie się 

02 czerwca 2022 roku  

o godzinie 12:00 

 

 

 

klasa wstępna 
dwujęzyczna  
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Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej: 

język francuski - 18 godzin 

język polski - 2 godziny 

matematyka - 2 godziny 

język angielski - 1 godzina 

historia - 1 godzina 

biologia - 0,5 godziny 

chemia - 0,5 godziny 

fizyka - 0,5 godziny 

geografia - 0,5 godziny 

wychowanie fizyczne - 3 godziny 

zajęcia z wychowawcą - 1 godzina 

religia - 2 godziny 

Do klasy wstępnej obowiązuje sprawdzian 

predyspozycji językowych, który sprawdza 

zdolności uczenia się języka obcego. 

Sprawdzian przeprowadzany jest w języku 

polskim. Do klasy tej nie jest wymagana 

znajomość języka francuskiego. 

  

 

 

  

 

  

 

 

Jeśli jesteś absolwentem ósmej klasy szkoły 

podstawowej i chcesz w przyszłości osiągnąć 

wysoki poziom znajomości języka francuskiego, 

aby: 

 studiować w krajach francuskojęzycznych 

 zwiększyć swoje szanse przyjęcia na 

prestiżowe uczelnie krajowe 

 zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku 

pracy 

 wybierz klasę wstępną. 

Przygotowuje ona do podjęcia nauki w klasie 

pierwszej dwujęzycznej z językiem nauczania 

francuskim, w której cykl kształcenia trwa 

4 lata i kończy się maturą dwujęzyczną. 

W trakcie nauki uczniowie mogą przystąpić 

do egzaminów językowych DELF, a po zdaniu 

matury dwujęzycznej, otrzymują Certyfikat 

Ambasady Francji, potwierdzający biegłą 

znajomość języka francuskiego. Zajęcia 

prowadzone będą z zastosowaniem narzędzi 

krytycznego myślenia (criticalthinking) przez 

wyszkolonych nauczycieli. 
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Przedmioty  
na poziomie 
rozszerzonym 

biologia 
chemia 
albo  

historia 
j. polski 
albo 

matematyka  

geografia 

 

klasa 
dwujęzyczna  

z językiem 
francuskim 
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Zajęcia prowadzone będą 
z zastosowaniem narzędzi 
krytycznego myślenia 
(criticalthinking) przez 
wyszkolonych nauczycieli. 

Jeśli jesteś absolwentem ósmej klasy szkoły 

podstawowej znającym język francuski i chcesz 

osiągnąć wysoki poziom znajomości języka 

francuskiego zapraszamy do klasy dwujęzycznej. 

Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest zdanie 

egzaminu pisemnego i ustnego 

potwierdzającego znajomość języka 

francuskiego.  

 

Możliwość wyboru spośród trzech bloków 

rozszerzeń: 

GRUPA 1:   biologia, chemia 

GRUPA 2:   historia, j.polski 

GRUPA 3:   matematyka, geografia 

drugi język obcy:  język angielski 

 



 

 

M 

K 

yślenie 
ikołaj 
yśląca 

rytyczne 
opernik 
lasa 

Przedmioty  
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matematyka 
fizyka  
albo  

biologia  

chemia  
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matematyczno  

medyczna 
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Możliwość wyboru spośród dwóch bloków 

rozszerzeń: 

GRUPA 1:  biologia, chemia 

GRUPA 2:  matematyka,  fizyka 

Propozycja dwóch przedmiotów rozszerzonych 

pozwala na zwiększenie liczby godzin 

realizowanych z tych przedmiotów w całym 

cyklu nauczania. 

Biologia i chemia  lub matematyka i fizyka  na 

poziomie odpowiednio rozszerzonym lub 

podstawowym prowadzone są w grupach 16 

osobowych. 

 języki obce: 

kontynuacja języka obcego:  język angielski 

drugi język obcy do wyboru:  język hiszpański,  

    język niemiecki 

 zajęcia rozwijające zainteresowania:  

metodyka badań naukowych  

 w klasie I w ramach godzin do wyboru:  
muzyka albo plastyka albo filozofia  

realizujemy filozofię 

 

Zajęcia prowadzone będą 

z zastosowaniem narzędzi krytycznego 

myślenia (criticalthinking) przez 

wyszkolonych nauczycieli. 
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na poziomie 
rozszerzonym 

historia 
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Zajęcia prowadzone będą 

z zastosowaniem narzędzi 

krytycznego myślenia 

(criticalthinking) przez 

wyszkolonych nauczycieli. 

 przedmioty rozszerzone: 

historia, język polski, WOS 

 języki obce: 

kontynuacja języka obcego: język angielski 

drugi język obcy do wyboru: język hiszpański, 
język niemiecki 

 zajęcia rozwijające zainteresowania: 

dziennikarstwo z elementami prawa 

 w klasie pierwszej w ramach godzin do 

wyboru: muzyka albo plastyka albo 

filozofia realizujemy filozofię 
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Zajęcia prowadzone będą 

z zastosowaniem narzędzi 

krytycznego myślenia 

(criticalthinking) przez wyszkolonych 

nauczycieli. 

Możliwość wyboru spośród dwóch bloków 

rozszerzeń: 

GRUPA 1:  WOS, geografia, język angielski,  

GRUPA 2:  matematyka, geografia, 

  język angielski 

Matematyka i WOS na poziomie odpowiednio 

rozszerzonym lub podstawowym prowadzone są 

w grupach 16 osobowych. 

 języki obce: 

kontynuacja języka obcego: język angielski 

drugi język obcy do wyboru: język hiszpański,  

    język francuski 

 zajęcia rozwijające zainteresowania: język 

angielski w biznesie 

 w klasie pierwszej w ramach godzin do 

wyboru: muzyka albo plastyka albo filozofia 

realizujemy filozofię 


