
Nauczanie dwujęzyczne w pytaniach i odpowiedziach. Cz. II 

 

Pytanie 1: Czy w przedszkolach mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne? 

Odpowiedź: W świetle prawa oświatowego oddziały dwujęzyczne mogą być tworzone od kl. 

VII szkoły podstawowej (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – 

Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz poz. 949), natomiast w przedszkolu, w kl. I–III oraz w kl. IV–VI 

może być realizowane nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL (Content and Language 

Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe).  

Realizacja zajęć CLIL w przedszkolu polega na nauczaniu treści objętych podstawą 

programową przy wykorzystaniu drugiego języka (np. angielskiego) do nauki i nauczania 

zarówno przedmiotu, jak i samego języka.  

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego (…) (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) podkreślono, że: „Przygotowanie dzieci do 

posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania 

realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede 

wszystkim w formie zabawy”. Język obcy należy zatem integrować z ogólnymi treściami 

programowymi realizowanymi w przedszkolu.  

Nauczanie metodą CLIL w przedszkolu może być również realizowane w formie innowacji 

programowo-metodycznej. 

Pytanie 2. Czy lekcja wychowawcza może być traktowana jako drugi z przedmiotów 

nauczanych dwujęzycznie?  

Odpowiedź: Zajęcia z wychowawcą (nazywane także lekcją wychowawczą, godzinami do 

dyspozycji wychowawcy klasy) nie mogą być objęte nauczaniem dwujęzycznym, ponieważ 

nie są przedmiotem nauczania. Nie została określona podstawa programowa dla tego 

rodzaju zajęć. 

W definicji oddziału dwujęzycznego, określonej w art. 4 pkt 4 i pkt 6 Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 oraz poz. 949), mowa jest o 

zajęciach edukacyjnych, które należy rozumieć jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne z 

zakresu kształcenia ogólnego. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne zostały zdefiniowane w 

ustawie  z dnia  14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe – art. 109 ust. 1:  

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku 

szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne. 

Pytanie 3. Czy każda szkoła sama ustala kryteria przyjęcia do oddziału dwujęzycznego? 

Czy konieczny jest test diagnostyczny?  

Odpowiedź: Kryteria postępowania rekrutacyjnego zostały określone w ustawie Prawo 

oświatowe oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.  

Dyrektor szkoły do końca lutego opracowuje regulamin postępowania rekrutacyjnego i 

uzupełniającego do oddziałów dwujęzycznych z terminarzem, zasadami rekrutacji oraz 

kryteriami rekrutacji – zgodnie z ww. aktami prawnymi. 

Jednym z obowiązkowych kryteriów przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest uzyskanie 

pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych (obowiązuje przy naborze do 



oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej) lub sprawdzianu kompetencji 

językowych (przy naborze do szkół ponadpodstawowych), przeprowadzonego na warunkach 

ustalonych przez radę pedagogiczną. Mówią o tym przepisy: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 i 949) 

art. 139 ust. 1 pkt 2 oraz art. 140 ust. 1. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) art. 202 ust. 1 pkt 2. 

 

Matura dwujęzyczna w pytaniach i odpowiedziach 

 

Pytanie 1. Czy uczniowie szkół, w których nie ma oddziałów dwujęzycznych, mogą 

zdawać maturę dwujęzyczną? 

Odpowiedź: Wszyscy absolwenci, niezależnie od szkoły i klasy do której uczęszczali, mogą 

zdawać maturę dwujęzyczną z języka obcego zarówno pisemną, jak i ustną.  

Pytani 2. Czy „klasa 0” jest obligatoryjna?  

Odpowiedź: Tworzenie klas wstępnych nie jest obowiązkowe. Mówią o tym następujące 

przepisy: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:  

Art. 25. ust. 3. W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z 

oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami 

dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży, mogą być tworzone klasy wstępne przygotowujące 

uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w tych liceach i technikach. 

ust. 4. Po ukończeniu klasy wstępnej, o której mowa w ust. 3, uczeń w kolejnym roku 

szkolnym kontynuuje  naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której 

uczęszczał do klasy wstępnej. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe: 

Art. 361 ust. 1. Oddziały wstępne, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo 

oświatowe, mogą być tworzone wyłącznie w czteroletnich liceach ogólnokształcących 

dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami  dwujęzycznymi, 

pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami 

dwujęzycznymi. 

2. Przepisy art. 25 ust. 3–5 i art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe, w zakresie 

dotyczącym klas wstępnych, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2019/2020. 

Pytanie 3. Skąd wziąć arkusze maturalne z matematyki dwujęzycznej? 

Odpowiedź: Arkusze maturalne na poziomie dwujęzycznym są publikowane na stronie 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale tylko dla wybranych języków obcych. Arkusze z 

2017 r. z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego na poziomie 

dwujęzycznym można znaleźć pod adresem: 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/2017-2/ 

 

Pytanie 4. Czy na maturze uczniowie klas dwujęzycznych muszą, czy tylko mogą zdawać 

przedmiot nauczany dwujęzycznie (np. geografię w języku angielskim)? 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/2017-2/


Odpowiedź: Nie muszą, mogą. 

Pytanie 5. Czy jest próbna matura dwujęzyczna?  

Odpowiedź: Do tej pory nie było. Pytanie raczej do CKE. 

Pytanie 6. Czy matura dwujęzyczna jest obowiązkowa dla uczniów klas dwujęzycznych? 

Odpowiedź: Nie jest. O roku szkolnego 2017/2018 absolwenci oddziałów dwujęzycznych 

obowiązkowo przystępują tylko do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, o którym mowa w art. 44zze ust. 3 pkt 2, jako 

przedmiotu dodatkowego. 

Pytanie 7. Z ilu maksymalnie przedmiotów można zdawać maturę dwujęzyczną? 

Odpowiedź: Ilość przedmiotów zdawanych dwujęzycznie bardziej zależy od zdolności 

percepcyjnych i koncentracji zdającego, bo wszystkie są jednego dnia, tylko o różnych 

godzinach. 

Pytanie 8. Jak są liczone punkty za maturę dwujęzyczną z języka obcego nowożytnego  

i przedmiotów nauczanych dwujęzycznie przy rekrutacji na studia wyższe?  

Odpowiedź: Bardzo różnie w zależności od uczelni. Zdający powinien wejść na stronę 

uczelni i zapoznać się z warunkami rekrutacji.  

Pytanie 9. Czy na maturze uczniowie klas dwujęzycznych muszą, czy tylko mogą zdawać 

przedmiot nauczany dwujęzycznie (np. geografię w języku angielskim)? 

Odpowiedź: Nie muszą, mogą. Maturę dwujęzyczną z przedmiotów innych niż język obcy, 

które były nauczane w danym języku obcym, mogą (nie muszą) zdawać tylko absolwenci klas 

dwujęzycznych.  

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-03-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-03-2018&qplikid=1#P1A386

