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DLACZEGO JĘZYK FRANCUSKI?

o Język francuski tradycyjnie odgrywa ważną rolę w dyplomacji

i kontaktach międzynarodowych. Jest jednym z sześciu języków

oficjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

o Język francuski jest obecnie trzecim na świecie, po języku

angielskim i hiszpańskim, najczęściej nauczanym i studiowanym

językiem obcym.

o Zgodnie z wynikami badań, przeprowadzonych przez Komisję

Europejską, przed Brexitem, język francuski pozostawał językiem

macierzystym dla 12% ludności UE (język polski – dla 8%), był też

dla obywateli UE drugim najbardziej rozpowszechnionym pod

względem znajomości językiem obcym (12%, po języku angielskim –

38%).

o Francja to 7. potęga gospodarcza współczesnego świata. Francja jest

3. co do wielkości (po Japonii i Chinach) globalnym inwestorem

zagranicznym.2



DLACZEGO JĘZYK FRANCUSKI?

o Znajomość języka francuskiego:

o umożliwia dostęp do oryginalnych wersji wybitnych dzieł

literatury i poezji francuskojęzycznej, do filmów i piosenek,

o pozwala na kontynuowanie nauki w szkołach średnich,

prowadzących nauczanie dwujęzyczne,

o jest niezbędna i praktykowana w środowisku dyplomatycznym,

o pomaga w nauce innych języków,

o jest jedną z kompetencji poszukiwanych u potencjalnych

pracowników.
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RODZICE NASZYCH 
UCZNIÓW  
WYKORZYSTUJĄ 
JĘZYK FRANCUSKI.

film
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Rodzice.mp4


JĘZYK FRANCUSKI 
W NASZEJ SZKOLE

o 1990-2021 – 31 lat z językiem francuskim.

o Klasy dwujęzyczne istnieją od września 2017 roku.

o Jedyna szkoła w dzielnicy z wiodącym językiem francuskim         

(jedna z dwóch w Warszawie).

o Wymiana językowa ze szkołą w Brest.

o Współpraca z innymi szkołami dwujęzycznymi w Polsce.

o Współpraca z ambasadami krajów francuskojęzycznych oraz 

Instytutem Francuskim.

o Współpraca z UW – wydziały: Instytut Lingwistyki Stosowanej, 

Instytut Romanistyki, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków 

Obcych i Edukacji Europejskiej.
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LABELFRANCÉDUCATION

o Znak jakości nauczania języka francuskiego

przyznawany szkołom prowadzącym oddziały

dwujęzyczne.

o LabelFrancÉducation jest międzynarodową

akredytacją przyznawaną przez Ministerstwo Spraw

Zagranicznych Francji.

o W dniu 08.11.2019 roku odbyło się uroczyste

wręczenie akredytacji. Certyfikat wręczył

Ambasador Francji Frédéric Billet.

o Nasza szkoła jest jedną z 456 placówek w 60

krajach wyróżnionych tym znakiem.
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NASZE SUKCESY
EGZAMINY DELF

o Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym DELF PRIM.

o Uczniowie naszej szkoły zdają egzamin DELF na poziomach od A1.1 do 

B2.

o Uzyskujemy dyplom uznawany  na całym świecie, który potwierdza 

znajomość języka na odpowiednim poziomie.

o Do egzaminów w naszej szkole przystąpiło już prawie 300 uczniów.

o Od 2016 roku poziom zdawalności bliski 100%.
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KLASA DWUJĘZYCZNA –
UDZIAŁ W KONKURSACH

o 13 uczniów brało udział w konkursach (ponad

połowa klasy).

o Ponad 25 różnych konkursów.

o Laureat konkursu kuratoryjnego z historii –

drzwi otwarte do każdego liceum.

o 3 finalistów konkursu z języka francuskiego

(w 2019 roku dwie uczennice uzyskały tytuł

laureata) – co daje dodatkowe 10 pkt do liceum.

o Finalistka konkursu kuratoryjnego WOS

o W 2020 roku finalistka konkursu kuratoryjnego

z biologii.
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WSPÓŁPRACA Z AMBASADĄ 
FRANCJI I INSTYTUTEM FRANCUSKIM

o Udział w wydarzeniach organizowanych przez Instytut Francuski,     

np. w obchodach Dni Frankofonii.

o Honorowy patronat Instytutu Francuskiego nad organizowanym 

przez Szkołę Międzyszkolnym Konkursem Języka Francuskiego.

o Udział przedstawiciela Ambasady w jury konkursu.

o Promowanie wydarzeń organizowanych przez szkołę na stronach 

podległych Instytutowi Francuskiemu oraz na fanpage’u IF.

o Udział w projektach organizowanych przez Instytut Francuski w 

Warszawie-audycja w Polskim Radio, wywiad z niepełnosprawną 

pływaczką.
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WSPÓŁPRACA 
Z AMABASADAMI 
ZRZESZONYMI W 
MIĘDZYNARODOWEJ 
ORGANIZACJI 
FRANKOFONII
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WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Instytut Lingwistyki Stosowanej, Instytut Romanistyki, Centrum

Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW.

o Opieka merytoryczna nad studentami realizującymi praktyki w naszej

szkole.

o Udział uczniów klasy dwujęzycznej w cyklu wykładów

kulturoznawczych prowadzonych przez wykładowców Instytutu

Romanistyki UW.

o Cykliczne spotkania z uczniów naszej szkoły z wykładowcą

akademickim native speakerem (locuteur natif).

11



WSPÓŁPRACA ZE 
SZKOŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI

o Wymiana nauczycieli przedmiotów

nauczanych dwujęzycznie.

o Kontakt nauczycieli między szkołami -

wymiana doświadczeń.

o Udział uczniów SP 12 w Dniu Nauk

Ścisłych oraz w koncercie piosenki

francuskiej.

o Wspólna wymiana ze szkołą we Francji w

2019 roku.

o Udział w warsztatach na temat Belgii.

o Udział w spotkaniu z przedstawicielami

Campus France.
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WSPÓŁPRACA Z 
INNYMI 
PLACÓWKAMI 
DWUJĘZYCZNYMI

Należymy do sieci szkół prowadzących 
oddziały dwujęzyczne z wiodącym 
językiem francuskim.

Uczestniczymy w spotkaniach 
koordynatorów sekcji dwujęzycznych.

Bierzemy aktywny udział w konkursach 
i wydarzeniach organizowanych przez 
szkoły dwujęzyczne.
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NA CZYM POLEGA NAUCZANIE 
DWUJĘZYCZNE?

o Nauczanie dwujęzyczne to taki typ nauczania, w którym do nauczania niektórych

przedmiotów wykorzystuje się zarówno język ojczysty, jak i język obcy.

o Celem nauczania dwujęzycznego jest zapewnienie uczniom możliwości

osiągnięcia poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowania bazy

językowej słownictwa z danego przedmiotu.

o Nauczanie dwujęzyczne przynosi uczniom wiele korzyści.
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JAKICH KANDYDATÓW POSZUKUJEMY 
DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ ?

o Kandydaci do klasy dwujęzycznej powinni posiadać szerokie zainteresowania,

cechować się ciekawością świata i dobrą pamięcią językową.

o Poszukujemy osób:

o śmiałych,

o otwartych,

o łatwo nawiązujących kontakty,

o wytrwałych w dążeniu do celu,

o potrafiących dobrze współpracować w grupie,

o zmotywowanych do nauki języka obcego,

o zainteresowanych kulturą francuską.
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JAKICH KANDYDATÓW POSZUKUJEMY 
DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ?

o Kandydaci do klasy dwujęzycznej są selekcjonowani na podstawie testu

predyspozycji językowych. Test nie wymaga znajomości języka obcego, natomiast ma

na celu zbadanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, zapamiętywania

usłyszanych lub zapisanych informacji niezbędnych podczas nauki przedmiotu w języku

obcym. Dlatego test przeprowadza się w języku polskim, zawiera on również zadania

sformułowane w języku obcym lub sztucznym.

o Test predyspozycji językowych nie sprawdza wiedzy, lecz odwołuje się do

szeroko rozumianych kompetencji językowych. Badaniu podlegają zdolności

pamięciowe, rozumienie tekstu oraz relacji składniowych (np. ćwiczenia na uzupełnianie

luk, układanie we właściwej kolejności zdań z „rozsypanego” tekstu), rozumienie leksyki

(np. ustalanie znaczenia słów nieznanych, umiejscowionych w znanym kontekście

tekstowym), wyobraźnia i domyślność językowa, umiejętność selekcjonowania

informacji i wyciągania wniosków.
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NAUCZANIE JĘZYKA 
FRANCUSKIEGO                     
W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ

o 5 godzin języka francuskiego realizowanych w 
podziale na grupy.

o Doświadczeni nauczyciele, egzaminatorzy CKE, 
egzaminatorzy – weryfikatorzy DELF.

o Praca z podręcznikiem wiodącym rozszerzana o 
liczne materiały dodatkowe.

o Zastosowanie materiałów autentycznych na 
lekcji (filmy, programy tv, artykuły prasowe…) 
oraz materiałów interaktywnych (gry, quizy, 
fiszki). 

o Korelacja z innymi przedmiotami (słownictwo z 
innych dziedzin nauki i życia wprowadzane 
podczas lekcji).
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NAUCZANIE FRANCUSKIEGO W 
KLASIE DWUJĘZYCZNEJ

o Rozwijanie wszystkich umiejętności językowych poprzez pracę lekcyjną oraz
poprzez realizację wielu projektów.

o Cykliczne spotkania z rodzimym użytkownikiem języka francuskiego.

o Współpraca z zagranicznymi szkołami w ramach projektu eTwinning.

o Udział w cyklu wykładów kulturoznawczych w Instytucie Romanistyki
UniwersytetuWarszawskiego.

o Udział w wydarzeniach i konkursach promujących język francuski oraz
kulturę krajów francuskiego obszaru językowego (Dzień Frankofonii, Dzień
Języków Obcych, spektakle).

o Udział w projektach organizowanych przez Instytut Francuski w Warszawie.

o Przygotowanie do egzaminu DELF na poziomie B1.
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UCZNIOWIE W KLASIE 
DWUJĘZYCZNEJ (8 C)

o Cechuje ich wysoki poziom zdolności logicznego rozumowania

i wnioskowania.

o Są otwarci na nowości, mają naturę poszukiwacza.

o Są samodzielni, dociekliwi, spostrzegawczy - podejmują się często zadań

dodatkowych.

o Mają silną wewnętrzną motywację ukierunkowaną na wybraną czynność lub

problem.

o Mają silną motywację osiągnięć - są nastawieni na pozytywną rywalizację

i osiąganie sukcesów.

o Dwóch uczniów realizuje indywidualny program dla ucznia zdolnego z

nauczycielem - dodatkowa godzina w tygodniu - fizyka, chemia.

o Uczęszczają na zajęcia dodatkowe (np. koło fizyczne, na którym omawiany

jest program licealny, koło historyczne poszerzające wiedzę z historii).
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UCZNIOWIE W KLASIE 
DWUJĘZYCZNEJ (8 C)

o Czerpią satysfakcję z wykonywanej czynności, włożonego wysiłku 
(dotyczy to np. konkursów przedmiotowych).

o Chętnie uczestniczą w lekcjach, na których wykorzystuje się logiczne 
argumentowanie poparte  przykładami (np. debata oksfordzka –
j. polski, fizyka oraz tworzenie przemówień i rozprawek, za które 
otrzymują wysokie noty).

o Podejmują się często wykonania dodatkowych zadań , tworzą ciekawe 
projekty grupowe (np. projekty polonistyczne związane z interpretacją 
wiersza, kraje frankofonii, promocja klasy dwujęzycznej, quizy językowe, 
doświadczenia biologiczne).

o Osiągają bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen tej klasy jest 
zawsze wyższa, niż  średnia klas równoległych (w kl.  7 i 8).
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UCZNIOWIE W KLASIE 
DWUJĘZYCZNEJ (8 C)

o Udzielają się charytatywnie na terenie szkoły oraz poza nią
(np. w schronisku dla psów w Zielonce).

o Mają ciekawe, nietuzinkowe hobby np. żeglarstwo, programowanie - 4
osoby, budowanie prototypów urządzeń (fizyka), rysunek przestrzenny,
malarstwo, ceramika, wędkarstwo, tenis - 3 osoby, gra na instrumentach
– 5 osób, j. japoński – 1 osoba, akrobatyka powietrzna – 2 osoby, taniec,
akrobatyka wyczynowa - 1 osoba, aerial joga - 1 osoba, jazda konna - 2
osoby).

o Chętnie biorą udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi
(np. z przedstawicielami ambasad).

o Chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych
przez MKO, Centrum Nauki Kopernik, olimpiadach z różnych
przedmiotów) w tym roku szkolnym: 5 finalistów i laureatów (WOS,
historia, j. francuski).
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PROWADZENIE 
ZAJĘĆ MATEMATYKI 
Z ELEMENTAMI 
FRANCUSKIEGO

o Realizacja podstawy programowej
rozszerzonej o elementy w języku
francuskim.

o Słownictwo i zwroty w języku francuskim.

o Tematy zapisywane w języku francuskim.

o Zadania w języku francuskim.

•
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PROWADZENIE 
ZAJĘĆ MATEMATYKI 
Z ELEMENTAMI 
FRANCUSKIEGO

Aby obliczyć pole trójkąta należy zastosować 
wzór, gdzie :

a = podstawa trójkąta 

h = wysokość opuszczona na 
podstawę trójkąta 

Vocabulaire:

podstawa - la base  

pole  powierzchni - la superficie

wysokość - la hauteur

• elo
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PROWADZENIE ZAJĘĆ HISTORII  
Z ELEMENTAMI FRANCUSKIEGO

o Uzupełnienie podstawy programowej.

o Słówka po francusku (np. nazwy własne).

o Krótkie zdania lub teksty po francusku podsumowujące dany temat.

o Quiz z pytaniami po francusku, który w formie zabawy przypomina   

zagadnienia z lekcji.
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PROWADZENIE ZAJĘĆ 
HISTORII Z ELEMENTAMI 
FRANCUSKIEGO

Przykładowe ćwiczenie po francusku, po omówieniu 

tematu po polsku.
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JAKIE MOŻLIWOŚCI STWARZA 
KLASA DWUJĘZYCZNA?

o Kontynuacja klasy dwujęzycznej w liceum (XV LO im. Narcyzy

Żmichowskiej, XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej, CXXXVII LO

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana) – kandydaci

posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy są zwolnieni ze sprawdzianu

kompetencji językowych i otrzymują maksymalną liczbę punktów.

o Studia na uczelniach we Francji i innych krajach francuskojęzycznych.

o Wielojęzyczność jedną z kluczowych kompetencji na rynku pracy.
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REKRUTACJA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

24 maja - 7 czerwca Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek on-line w systemie. 

24 maja - 8 czerwca Kandydaci składają w szkole podstawowej wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z 
wymaganymi dokumentami. Rodzice mogą  przekazać wniosek oraz dokumenty za pośrednictwem 

elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym 

10 czerwca godz. 900 Sprawdzian  predyspozycji językowych w naszej szkole 

15 czerwca godz. 1300        Wynik testu widoczny w systemie oraz wywieszony na drzwiach szkoły.

2 lipca godz. 1300       Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i   

niezakwalifikowanych.
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WIĘCEJ INFORMACJI ...

o na stronie www.edukacja.warszawa.pl

o harmonogram https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-

oddzialy-dwujezyczne/22819_harmonogram-rekrutacji
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GDZIE ZNALEŹĆ WIĘCEJ 
INFORMACJI O NAS?

Zapraszamy: 

o Na naszą stronę do sekcji język francuski          

www.sp12w.edu.pl

o Na nasz profil na FB:

Język francuski w SP12 w Warszawie

o Do kontaktu mailowego

sekretariat@sp12w.edu.pl
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DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ KLASĘ 
DWUJĘZYCZNĄ?
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ZAPRASZAMY !
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