
Klasa wstępna 

z językiem niemieckim 

dla absolwentów szkół podstawowych 

Specyfika klasy: 

 5-letni cykl kształcenia, 

 wybór bloku rozszerzeń po klasie wstępnej, 

 nauka języka niemieckiego od podstaw, 

 lekcje języka niemieckiego z kilkoma nauczycielami (również z nauczycielem z Niemiec) 

 kontynuacja nauki w klasie pierwszej dwujęzycznej z językiem niemieckim, 

 ramowy plan nauczania: 
 
 

 

Zajęcia Tygodniowy wymiar godzin 

język polski 2 

język niemiecki 18 

matematyka 2 

wychowanie fizyczne 3 

zajęcia z wychowawcą 1 

godzina do dyspozycji dyrektora 1 

 

 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: 

 wynik sprawdzianu predyspozycji  językowych  

 język polski 

 język obcy 

 matematyka 

 geografia  

 

 



Obowiązkowo powinieneś: 

 Zgłosić chęć przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych do dnia 23 maja 
2019 do godz. 15.00 na adres osemka@8lolodz.eu.  

 Przystąpić do  sprawdzianu predyspozycji językowych. Sprawdzian odbędzie się  28 maja 
2019   
o godzinie 12.00 w VIII LO w Łodzi, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź   (prosimy o 
przyniesienie  legitymacji szkolnej).  
 
 
 

Informacje uzupełniające: 

 Sprawdzian predyspozycji językowych nie jest sprawdzianem ze znajomości języka 
niemieckiego. Ma on formę pisemną, zdawany jest w języku polskim i ma na celu 
sprawdzenie kompetencji ucznia w zakresie intensywnego uczenia się języków obcych.  

 Uczeń nie może być zwolniony z obowiązku udziału w sprawdzianie. 
 

 

Jeśli chcesz: 

 przygotować się do matury na poziomie dwujęzycznym, dającej dodatkowe punkty przy 
rekrutacji na wszystkie kierunki Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz 
niektóre inne uczelnie wyższe w Polsce, 

 przygotować się do państwowego egzaminu DSD II na poziomie B2/C1, uprawniającego 
do studiowania w Niemczech,  

 brać udział w wymianach młodzieżowych ze szkołami  z Niemiec, 

 uzyskać stypendium na wybranym kierunku studiów w Niemczech, 

 uzyskać stypendium DAAD,  

 bezpłatnie korzystać z  bezprzewodowego Internetu na terenie szkoły, 

 uczestniczyć w kołach zainteresowań, konkursach i projektach, 
 

to  klasa wstępna jest dla Ciebie! 

 

Zapraszamy na Drzwi otwarte: 

     30 marca 2019 w godz. 10.00 - 13.00. 

31  maja  2019 w godz. 15.00 - 18.00. 
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