
LEKCJE DWUJĘZYCZNE W VIII LO IM. ADAMA ASNYKA W ŁODZI 

Wiosną tego roku szkolnego uczniowie klasy 2b i 2g Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w 
Ozorkowie uczestniczyli w lekcjach dwujęzycznych prowadzonych w języku niemieckim w 
VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi. Uczniowie otrzymali plan lekcji, który wyglądał 
następująco: 

1.       - 
2. geografia 
3. fizyka 
4. historia 
5. język niemiecki 
6. matematyka 

Uczestniczyliśmy w lekcjach według harmonogramu i braliśmy czynny udział w zajęciach. 
Na lekcji geografii, którą prowadziła pani Anna Morawska-Stusek dostaliśmy karty pracy, 
na których znajdowały się zadania i mapka. Jednym z nich było wypisanie dlaczego ludzie 
migrują z danego kraju. Pani zaproponowała nam żebyśmy najpierw powiedzieli dane zdanie  
po polsku, a potem  ładnie wyrazimy to po niemiecku. Nauczycielka była dla nas bardzo miła 
i gdy tylko ktoś czegoś nie wiedział od razu nam to tłumaczyła. Pan Tomasz Kędrzyński, 
który prowadził lekcje fizyki pokazywał nam wiele doświadczeń i prezentacji na temat 
drgania fal. Jedno doświadczenie polegało na pokazaniu nam, że gdy sprężyna jest 
poddawana reakcji drgania nie zmienia swojego położenia. Po fizyce przyszła pora na lekcję 
historii z panią Iwoną Witkowską. Nauczycielka  wyświetliła  nam na tablicy interaktywnej 
zadania, które potem razem rozwiązywaliśmy. Tematem była ludność i miasta w 
średniowieczu. Po kolei każdy z nas podchodził do tablicy i rozwiązywał zadanie. Pani 
wicedyrektor Agnieszka Świca opowiedziała nam trochę o tym jak wyglądają lekcje w klasie 
dwujęzycznej, zachęcała nas również, abyśmy rozważyli naukę w tym właśnie liceum. Pod 
koniec lekcji przyszły do nas trzy uczennice, które mówiły o tym, że nauka w takiej klasie nie 
jest wcale aż taka trudna - wystarczy się tylko systematycznie uczyć. Wspomniały też o 
certyfikacie DSD na poziomie B2/C1, który mogą zdawać uczniowie uczęszczający do takiej 
klasy. Jest to międzynarodowy egzamin z języka niemieckiego tak zwany Deutsches 
Sprachdiplom II. Nieliczne szkoły w Polsce mogą przeprowadzać taki egzamin. Wielu z nas 
spodobała się taka możliwość, gdyż stwarza to wiele interesujących perspektyw na 
przyszłość.  Przedostatnią lekcją była matematyka. Pani Agnieszka Śmietańska 
przeprowadziła  lekcje o trójkątach i o kole wpisanym w trójkąt. Wszystkim bardzo się tam 
podobało. Klasy były naprawdę duże i przestronne. Ponadto chyba w każdej znajdowała się 
tablica interaktywna, o której wspomniałam już wcześniej. Każda lekcja była ciekawa i 
interesująco prowadzona. 

Na pewno większość z nas będzie rozważała naukę w tym właśnie liceum. Jednym słowem 
jest to naprawdę godna polecenia szkoła! 
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