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siatka godzin dla przedmiotów rozszerzonych
przedmiot klasa 1 klasa 2 klasa 3

j.angielski 4 8 7

j.włoski/j.niemiecki/j.francuski* 2 5 5

geografia/historia/WOS* 1/2/1 4/4/3 4/4/3 

*utworzone zostaną dwie grupy o największej liczbie chętnych 
 

przedmioty nadobowiązkowe
 języki świata 
 zajęcia konwersacyjne z native speakerami 

Lingua-Korczak 
2017 



 

zostań „Lingua-Korczakiem” 2017 
 
Jeśli chcesz: 

 otworzyć się na bogaty świat różnorodnych języków obcych i kultur, 
 świetnie władać językiem angielskim, 
 bardzo dobrze poznać język niemiecki lub francuski lub włoski, 
 szeroko rozwijać swoje praktyczne kompetencje językowe, 
 kontynuować naukę na filologiach obcych, kierunkach lingwistycznych, 

ekonomicznych, społecznych, psychologicznych i pedagogicznych, 
 studiować na renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych… 

 

 
Uczniowie korczakowskiej klasy lingwistycznej: 

 będą uczestniczyć w zajęciach „Języki Świata” prowadzonych przez 
zagranicznych studentów oraz wykładowców z Katedry 
Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego, 

 będą szlifować praktyczne umiejętności mówienia na zajęciach 
konwersacyjnych z native speakerem, 

 będą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach językowych w ramach 
projektu Euroweek oraz w warsztatach w Londynie, 

 będą już w pierwszej klasie brać udział w międzynarodowym projekcie 
reporterskim „Reporterskie Igraszki”, 

 będą uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez pracowników 
naukowych Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych przy 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Śląskiego, 

 będą oglądać anglojęzyczne spektakle w ramach programu 
NaukabezGranic, 

 będą spotykać się  z ciekawymi ludźmi/ filologami/podróżnikami/ 
tłumaczami/lingwistami w ramach szkolnych zajęć, 

 będą korzystać z profesjonalnego laboratorium językowego 
 będą pracować metodą projektu, 

 będą prowadzeni przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli języków 
obcych i egzaminatorów maturalnych, którzy wykorzystują nowoczesne 
metody nauczania języków obcych. 

                                                                           



 

„Lingua-Korczak”  w działaniu :-) 

 

 

 
 

 

„Lingua-Korczak”   

w projekcie CitiPart 

Rodzina Królewska  

z  

„Lingua-Korczakiem” ;-) 

„Lingua-Korczak”  

w Londynie poszerza 

horyzonty:-) 



 

 

 

 

 

„Lingua-Korczak”  

na zajęciach  

z Brytyjczykiem 

„Lingua-Korczak”  

na warsztatach z 

Brazylijkami 

„Lingua-Korczak”  

w laboratorium językowym 



 

„Lingua-Korczak”  na 5 :-) 
Przyszły licealisto!  

Dotarłeś do tej strony, zasłużyłeś na nagrodę! 

Poniżej umieszczono 6 zadań. Jeśli do 5 września 2017 roku przedstawisz nauczycielowi 

języka angielskiego prawidłowe rozwiązania, to „na dobry początek” otrzymasz 5 wagi 

jeden. Powodzenia! 

Answer the following questions: 

1. Where can you watch the Highland Games? 

2. Which movie had two clownfish in starring roles? 

a. The Little Mermaid 

b. Finding Nemo 

c. Shark Tale 

3. The Titanic was sailing from ___________________ to __________________ when it hit the 

iceberg and sank. 

4. Every year Mardi Gras festivals are held in New Orleans and other cities. What does ‘Mardi 

Gras’ mean? 

5. Who was the first woman to fly solo across the Atlantic Ocean? 

6. What are they? Be creative answering this question. 

a.                                                   b.                                        c. 

 

 

 

 

 


