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Cele seminarium 
 Diagnoza stanu przygotowań szkół województwa 

świętokrzyskiego do wprowadzania nauczania 
dwujęzycznego. 

 Wyjaśnienie rozwiązań prawnych dotyczących nauczania 
dwujęzycznego w kilku obszarach tematycznych: 
– zasady postępowania rekrutacyjnego  

i uzupełniającego do oddziałów dwujęzycznych; 

– wybór przedmiotów do nauczania dwujęzycznego; 

– kwalifikacje nauczycieli uczących w oddziałach 
dwujęzycznych; 

– matura dwujęzyczna; 

– nauczanie dwujęzyczne jako innowacja pedagogiczna. 
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Diagnoza – na jakim etapie w przygotowaniu do nauczania 
dwujęzycznego jest moja/nasza szkoła?  

1. Co udało się Państwu już zrobić? 

2. Co było najtrudniejsze we wprowadzaniu 
nauczania dwujęzycznego w Państwa 

szkołach/placówkach? 

3. Jakie są Państwa potrzeby i oczekiwania? 

 



nazwa szkoły 

 nazwa szkoły 

nazwa szkoły 

nazwa szkoły 

nazwa szkoły 

nazwa szkoły 

nazwa szkoły 
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Diagnoza – na jakim etapie w przygotowaniu do 
nauczania dwujęzycznego jest moja/nasza szkoła?  

 

   

 

 

 

                          

nazwa szkoły 

nazwa szkoły 

 nazwa szkoły 

nazwa szkoły 

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego na rok szkolny 
2018/2019 została już uruchomiona. 

Jesteśmy po rozmowach z organem prowadzącym,  
(prawie) mamy kadrę, uruchamiamy oddział dwujęzyczny 
od 2019/2020. 

Wprowadziliśmy innowację w ramach nauczania 
dwujęzycznego, na tym etapie zostajemy (dlaczego?). 

Przyglądamy się, rozważamy, oceniamy swoje zasoby. 

Żadna z powyższych opcji.  
  



Nazwa szkoły 
  

  

  

Miejscowość + powiat 
  

  

Język + przedmioty 
  

  

  

Na jakim etapie w przygotowaniu 

nauczania dwujęzycznego jest moja 

szkoła? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oczekiwane wsparcie ze strony ŚCDN 

  

Formalnoprawne (co chciał/a/bym 

wiedzieć?) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Metodyczne (w jakim obszarze?) 
  

  

  

  

  

  

  

  

Informacyjne (np.: gdzie znajdę…?) 
  

  

  

  

  

Inne 
  

  

  

  

  

KARTA INFORMACYJNA 
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Rozwiązania prawne dotyczące nauczania 

dwujęzycznego - wybrane zagadnienia  
 

Seminarium „Nauczanie dwujęzyczne w aspekcie prawnym  
i praktycznym” 

Barbara Skarżyńska 
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Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do 

oddziałów dwujęzycznych 
 

Pytania: 

•  Czy możliwe jest przekształcenie całej klasy VI  
w dwujęzyczną klasę VII, bez procedury 
rekrutacyjnej (testu predyspozycji językowych 
etc.)? 

• Czy każda szkoła sama ustala kryteria przyjęcia do 
oddziału dwujęzycznego? Czy konieczny jest test 
diagnostyczny?  
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Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego – art. 154 ust. 1 pkt. 1 i 2 
USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

 Organ 
prowadzący 

Określa terminy przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego,  
w tym terminy składania 

dokumentów do oddziałów 
dwujęzycznych w publicznych 

szkołach podstawowych,  

kryteria oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów, 

liczbę punktów możliwą do  

uzyskania za poszczególne kryteria. 

Kurator oświaty 

Określa terminy przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego,  
w tym terminy składania 

dokumentów do publicznych szkół 
podstawowych dla dorosłych, klas I 

publicznych szkół 
ponadpodstawowych, klas 

wstępnych i na semestr pierwszy klas 
I publicznych szkół policealnych. D
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Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego 

D
o

 k
o

ń
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 Dyrektor szkoły 

Opracowuje regulamin postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów 
dwujęzycznych z terminarzem, zasadami rekrutacji oraz kryteriami rekrutacji oraz podaje do 
publicznej wiadomości informację o języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim 

językiem nauczania w danej szkole, oddziale lub klasie, dwujęzycznych. 

Powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
Do zadań komisji należy w szczególności przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji 

językowych, sprawdzianu kompetencji językowych. (art. 157 ust. 1 i 2 UPO) 
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Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego  
– rok szk. 2018/2019 

Dyrektor szkoły 
Przeprowadza nabór do oddziałów 

dwujęzycznych zgodnie z 
harmonogramem czynności 

określonym przez: 

organ prowadzący 

–  szkoły podstawowe  

Kuratorium Oświaty  
w Kielcach 

– szkoły ponadgimnazjalne 
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Kuratorium Oświaty w Kielcach 

Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania  
postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy  
składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół  
podstawowych dla  dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I  
publicznych szkół  ponadpodstawowych, o których  mowa wart. 18 ust. 1 pkt. 2 lit.  
c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół  
policealnych.  
 

Wydano na podstawie:  
• art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 

z późno zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5 i art. 165 
ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 60) oraz §11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 
2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów 
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).  

 

 



www.scdn.pl 

 
Zarządzenie nr 7 określa terminy: 
 
• Złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym; 

• Przeprowadzenia sprawdzianu; 
• Podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 

wynik sprawdzianu; 
• Uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 

gimnazjum; 
• Weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

• Podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; 
• Procedury odwoławczej; 
• Podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych po 

przeprowadzeniu procedury odwoławczej. 
 



www.scdn.pl 

Zarządzenia organów prowadzących szkoły 
podstawowe 
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Załącznik 
do Zarzą- 
dzenia 
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Zarządzenia organów prowadzących szkoły 
podstawowe 
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Regulamin rekrutacji do oddziałów 
dwujęzycznych – podstawa prawna 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 
lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. Z 2017 r. poz. 586). 

 

 

 

Rozporządzenia określają: 

• sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów; 

• skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego. 
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Kryteria naboru do oddziału dwujęzycznego 
- szkoła podstawowa. Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 Art. 139. 1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły,  

który:  

1) otrzymał promocję do klasy VII;  

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę  

pedagogiczną. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale,  

o którym mowa w ust. 1,  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;  

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego  

nowożytnego;  

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu  

tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.  

Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.  

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie  

postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania  

rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.   
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Kryteria naboru do oddziału dwujęzycznego – szkoła ponadpodstawowa. 
Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 
 

Art. 140. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole 
ponadpodstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 
1, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez 
radę pedagogiczną.  

• 2. Do klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki, o których mowa w 
art. 134 ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach 
ustalonych przez radę pedagogiczną.  

• 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, niż liczba wolnych 
miejsc w szkole, oddziale albo klasie wstępnej, o których mowa w ust. 1 lub 2, na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

• 1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;  
• 2) wynik: 
• a) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w ust. 1 –w przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 1,  
• b) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 2 – w przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 2; 
• 3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;  

• 4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  
• 5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  
• a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 
podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 
tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132,  

• b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu. 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis 
art. 131 ust. 3 stosuje się. 
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Arkusz organizacji szkoły 
Formalnym dokumentem, z którego wynika, że  w szkole tworzy się oddział  

dwujęzyczny jest ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY. 

 

 

• ZMIANY – nowelizacja rozporządzenia z 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649)  

      (zmiany w treści arkuszy oraz w terminach opiniowania i zatwierdzania). 

 

        Rozporządzenie zmieniające: 

         ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 kwietnia 2018 r.  

          zmieniające rozporządzenie w  sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  

i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018 r. poz. 691). 
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Arkusz organizacji szkoły 
Najważniejsze zmiany: 
 Możliwość rozszerzenia nazwy szkoły i przedszkola o określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań  
społeczności szkolnej lub lokalnej, informujące o specyfice przedszkola lub szkoły i realizowanych w nich  
szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki. Wprowadzenie dodatkowego określenia będzie możliwe  
po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole.  
 Zmiany terminów przekazywania i opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola na dany rok 

szkolny przez zakładowe organizacje związkowe i przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  
 Opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana  
będzie w terminie 10 dni roboczych, zamiast w terminie 10 dni, jak było dotychczas. 
 
• 8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do 

dnia 30 września:  
1) opinie, o których mowa w ust. 4 i 6, są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian;  
2) organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od  
dnia ich otrzymania.  

 
 

Arkusze organizacji opracowywane przez dyrektorów szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 powinny  
te zmiany uwzględniać.  
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Informacja dotycząca opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na rok szkolny 
2018/2019  
 Harmonogram opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji  
publicznych szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019  
stanowi Załącznik Nr 2. 
• Do arkusza organizacji szkoły (3 egzemplarze) należy załączyć: 
1. Kserokopie realizowanych szkolnych planów nauczania  (Dotyczy 

klas/oddziałów tworzonych na podstawie rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204; 
z 2014 r. poz. 251 i 1993). 

2. Kserokopie tygodniowych rozkładów zajęć (Dotyczy klas/oddziałów 
tworzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703).  
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Zał. 2. Harmonogram opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 
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Kwalifikacje nauczycieli uczących w oddziałach 
dwujęzycznych 

 

Pytania: 
• Jakie kwalifikacje muszą mieć nauczyciele uczący w oddziałach 

dwujęzycznych? 
• Jak rozwiązać problem braku nauczycieli posiadających 

odpowiednie kwalifikacje? 
• Czy nauczanie języka hiszpańskiego lub języka włoskiego po 

angielsku liczy się do utworzenia oddziałów dwujęzycznych? 
• Czy nauczyciel posiadający certyfikat znajomości języka na poziomie 

B2 może prowadzić takie zajęcia? 
• Czy anglista/ germanista, który ukończył studia podyplomowe z 

przedmiotu (biologia, matematyka, fizyka etc.) może uczyć tego 
przedmiotu w klasie dwujęzycznej? 
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Kwalifikacje nauczycieli pracujących w oddziałach 
dwujęzycznych 
 Nauczanie dwujęzyczne realizuje : 

• nauczyciel przedmiotu, który posługuje się 
językiem obcym na poziomie co najmniej B2 
(udokumentowanym wymaganym certyfikatem) 

lub 

• nauczyciel języka obcego, który uzyskałdodatkowe 
kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
niejęzykowego. 
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Kwalifikacje – podstawa prawna 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). 

 
§ 13. Kwalifikacje do nauczania w szkołach dwujęzycznych lub oddziałach dwujęzycznych w szkołach  
ogólnodostępnych przedmiotów innych niż języki obce oraz do prowadzenia  zajęć w języku obcym posiada  
osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły,  
określone w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, a w zakresie znajomości języka, w którym naucza lub prowadzi zajęcia:  
1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności  
danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, lub  
2) ukończyła studia pierwszego stopnia:  
a) na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub  
b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej, lub  
3) ukończyła studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, lub  
4) ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego, lub  
5) legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym,  
o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.  
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Kwalifikacje – wykaz egzaminów z języków 
obcych 
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Kwalifikacje – wykaz egzaminów z języków 
obcych 
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Uzupełnianie kwalifikacji 
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Oferta studiów podyplomowych 

• UAM w Poznaniu – Wydział Anglistyki: Studia 
podyplomowe „Zintegrowane nauczanie 
przedmiotowo-językowe (język angielski)” 
przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów innych 
niż język obcy wszystkich typów szkół, którzy 
chcieliby prowadzić zajęcia w języku angielskim. 
Ukończenie studiów nie jest równoznaczne  
z uzyskaniem certyfikatu, ale moduł językowy 
programu studiów przygotowuje do egzaminu 
językowego. 
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Przedmioty, które mogą być nauczane dwujęzycznie 
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Matura dwujęzyczna 

Pytania 
• Czy na maturze uczniowie klas dwujęzycznych muszą, czy mogą zdawać 

przedmiot nauczany dwujęzycznie (np. geografię w języku angielskim)? 
• Czy jest próbna matura dwujęzyczna?  
• Gdzie można znaleźć przykładowe arkusze matury dwujęzycznej  

z innych przedmiotów?  
• Z ilu maksymalnie przedmiotów można zdawać maturę dwujęzyczną? 
• Czy uczniowie szkół, w których nie ma oddziałów dwujęzycznych, mogą 

zdawać maturę dwujęzyczną? 
• Jak są liczone punkty za maturę dwujęzyczną z języka obcego 

nowożytnego i przedmiotów nauczanych dwujęzycznie przy rekrutacji 
na studia wyższe?  
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Matura dwujęzyczna – podstawa prawna 

• USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361). 

Zmiana! 

• Zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego 
polegają na wprowadzeniu dla absolwentów szkół lub 
oddziałów dwujęzycznych obowiązku przystąpienia 
do egzaminu maturalnego z przedmiotu 
dodatkowego w części pisemnej z języka obcego 
nowożytnego na poziomie dwujęzycznym  

    (art. 44zzd ust. 4a) 
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Dlaczego warto uczyć się w systemie 
dwujęzycznym? 
 Powodów jest wiele:  
• w klasach dwujęzycznych młodzież uczy się dwutorowo – przyswaja 

wiedzę przedmiotową, a jednocześnie kształci kompetencje językowe;  
• uczeń może zdawać egzamin dojrzałości na poziomie dwujęzycznym, co 

zapewnia mu dodatkową korzyść (w postaci wysokiego przelicznika 
punktów) podczas rekrutacji na uczelnie wyższe;  

• zapewnia elitarną edukację w czasie studiów wyższych – absolwenci 
szkół dwujęzycznych są przez uczelnie wyższe w Polsce chętnie 
włączani w programy studiów prowadzonych w języku angielskim;  

• absolwenci studiów dwujęzycznych są najbardziej poszukiwani na 
rynku pracy;  

• edukacja dwujęzyczna w liceum przygotowuje do przyszłych studiów na 
uczelniach europejskich;  

• przygotowuje także do egzaminu państwowego z języka obcego 
i uzyskania certyfikatu.  
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Matura dwujęzyczna 

Dla wszystkich absolwentów 
• Egzamin maturalny w części pisemnej i ustnej z języka obcego 

nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie 
dwujęzycznym. 

• Obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych.  
 

• Art. 44zze. ust. 3. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako 
przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na:  

• 1) poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego albo 

• 2) poziomie dwujęzycznym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych. 

• 4. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot 
dodatkowy język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może 
przystąpić do egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie dwujęzycznym również w części 
ustnej.  
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Matura absolwenta szkoły/ oddziału dwujęzycznego 

Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego zdaje OBOWIĄZKOWO,  jak wszyscy  
absolwenci:  

w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących 
przedmiotów:  

• a. język polski  
• b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego  
w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących 

przedmiotów:  
• a. język polski  
• b. matematyka  
• c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej).  
w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. [Zmiana art. 44 zzd uso – dodano 
ust. 4a] 
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Matura absolwenta szkoły/ oddziału dwujęzycznego 
• Poza 3 przedmiotami obowiązkowymi na poziomie podstawowym i 1 dodatkowym na poziomie 

dwujęzycznym z  języka obcego nowożytnego absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego może zdawać  
inne,  wybrane  przez siebie dodatkowe przedmioty  (maksymalnie 5). 

• Absolwenci  szkół lub oddziałów dwujęzycznych  MOGĄ  rozwiązać w języku obcym będącym drugim 
językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku z przedmiotów, które 
były nauczane w języku obcym w szkole lub oddziale dwujęzycznym:  

         biologii, chemii, fizyki i astronomii/ fizyki, geografii, historii, matematyki. 

• Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym będącym drugim językiem nauczania są 
przygotowywane:  

a) z matematyki – w odniesieniu do wymagań z zakresu podstawowego,  

b) z biologii, chemii, fizyki, geografii i historii – w odniesieniu do wymagań z zakresu podstawowego  
i rozszerzonego. 

• Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym nowożytnym z biologii, chemii, fizyki i astronomii 

        / fizyki, geografii, historii, matematyki MOGĄ ZDAWAĆ TYLKO ABSOLWENCI  SZKÓŁ LUB ODDZIAŁÓW  

        DWUJĘZYCZNYCH, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. 
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Matura dwujęzyczna w 2018 r. 

Terminy egzaminów z przedmiotów nauczanych  
dwujęzycznie dla absolwentów oddziałów  
dwujęzycznych są podane w harmonogramie  
egzaminu maturalnego na dany rok. 
• Np. egzamin z biologii standardowy w języku polskim jest 

10 maja 2018 r., a egzamin z dodatkowymi zadaniami  
w języku obcym jest 23 maja. Również 23 maja są 
pozostałe egzaminy z dodatkowymi zadaniami w języku 
obcym, czyli matematyki, historii, geografii, chemii, fizyki. 

• Egzamin z matematyki zdawanej jako przedmiot 
obowiązkowy jest 7 maja, a z dodatkowymi zadaniami  
w języku obcym 23 maja. 
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Matura absolwenta szkoły lub oddziału 
dwujęzycznego 
• W przypadku zgłoszenia w deklaracji zamiaru rozwiązywania  

     dodatkowych zadań egzaminacyjnych  i nieprzystąpienia do  

     rozwiązywania tych zadań, absolwent otrzymuje z dodatkowych  

     zadań egzaminacyjnych wynik „0%”.  

• W przypadku absolwenta szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej 
lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadpodstawowej 
ogólnodostępnej, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej z przedmiotu nauczanego w języku obcym będącym 
drugim językiem nauczania, zwolnienie z egzaminu maturalnego  
z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań 
egzaminacyjnych. 
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Arkusze maturalne z dodatkowymi zadaniami  
w języku obcym  
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Arkusze maturalne z dodatkowymi zadaniami  
w języku obcym  
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Wyniki matury dwujęzycznej w rekrutacji na 
studia wyższe 
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Świadectwa maturalne dla absolwentów szkół lub oddziałów 
dwujęzycznych 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.). 

• §8. ust. 6. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów 
dwujęzycznych, którzy w części pisemnej egzaminu maturalnego 
zdawali przedmiot, który był nauczany dwujęzycznie, i przystąpili do 
rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w języku obcym 
nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, na świadectwie 
dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wynik uzyskany w części 
zdawanej w drugim języku nauczania, oznaczając ją jako „część w 
języku ....” i wpisując nazwę drugiego języka nauczania. 

• §8. ust. 8. W przypadku absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu 
maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu 
dodatkowego, na poziomie dwujęzycznym, na świadectwie 
dojrzałości obok nazwy tego języka wpisuje się „poziom 
dwujęzyczny”. 
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Świadectwa szkolne dla uczniów szkół lub oddziałów 
dwujęzycznych 

• Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 18 stycznia 2017 r. (poz. 170): Informacje ogólne dotyczące  

wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków  

szkolnych. 

Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów  

dwujęzycznych oraz na innych drukach szkolnych dla uczniów szkół  

lub oddziałów dwujęzycznych obok nazwy przedmiotu nauczanego  

dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a)   

dwujęzycznie”, a obok nazwy języka obcego nowożytnego, który  

jest drugim językiem nauczania w liceum ogólnokształcącym  

i technikum – adnotację „poziom dwujęzyczny”. 
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Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych  
i innych druków szkolnych z dnia 18 stycznia 2018 r. 
 

• Projektowane rozporządzenie określa przede wszystkim 
warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli 
oraz szkół nowego i dotychczasowego ustroju szkolnego, 
tj. dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
dla dotychczasowych gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych.  

• W Załączniku nr 1 w ust. 18 określono, zgodnie z nową 
podstawą programową kształcenia ogólnego, jaką 
adnotację o poziomie nauczania języka obcego 
nowożytnego umieszcza się na świadectwach szkolnych  
i arkuszach ocen. 
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Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych  
i innych druków szkolnych z  dnia 18 stycznia 2018 r. 

• Ust. 18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz 
arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się 
przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo 
oświatowe, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację o poziomie nauczania 
tego języka: 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 


