
Klasa „0”  

wstępna z językiem niemieckim 

 

 jedyna taka klasa w województwie łódzkim; 

 rozszerzenia realizowane od klasy pierwszej; 

 intensywna nauka języka niemieckiego od podstaw; 

 lekcje języka niemieckiego z kilkoma nauczycielami; 

 współpraca z uczelniami wyższymi zarówno w Polsce, 
jak i w Niemczech; 

 po klasie wstępnej biegła znajomość języka niemieckiego 
(684 godziny języka niemieckiego w klasie wstępnej); 

 5-letni cykl kształcenia; 

 kontynuacja nauki w klasie pierwszej dwujęzycznej  
z językiem niemieckim. 
 
 
 
 

Ramowy plan nauczania: 

 
 
 
 

PRZEDMIOT 
TYGODNIOWY WYMIAR 

GODZIN 

język polski 2 h 

język niemiecki 18 h 

matematyka 2 h 

wychowanie fizyczne 3 h 

zajęcia z wychowawcą 1 h 

godzina do dyspozycji dyrektora 1h 



Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: 

 

 
 

wynik  sprawdzianu  predyspozycji  językowych 

język polski 

język obcy 

 matematyka 

geografia 

 

 

Obowiązkowo należy: 

 zgłosić do 5 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 (poniedziałek) chęć 
przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych drogą 
mailową na adres osemka@8lolodz.eu.  

 Przystąpić w dniu 6 czerwca 2023 r. o godz. 14.00 (wtorek)  
do sprawdzianu predyspozycji językowych w VIII LO w Łodzi,  
ul. Pomorska 105 (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. 

 Termin sprawdzianu predyspozycji językowych 6 czerwca 2023 r.  
o godz. 14.00  .  

 

 

 

mailto:osemka@8lolodz.eu


KANDYDACI DO KLASY WSTĘPNEJ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM PROSZENI SĄ O:  

 zalogowanie się do systemu rekrutacji elektronicznej (wprowadzenie 
danych) 

 złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy wstępnej  
w terminie od 24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. do godz. 12.00 

 

Tylko zarejestrowanym Kandydatom, którzy złożyli do 23 maja 2023 r. do godz. 
12.00 wniosek do szkoły pierwszego wyboru (można wybrać dowolną szkołę),   
VIII Liceum będzie mogło wprowadzić do systemu wyniki sprawdzianu predyspozycji 
językowych, który jest warunkiem koniecznym do podjęcia postępowania 
rekrutacyjnego do klasy wstępnej z językiem niemieckim. 

 

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 krajach 

niemieckojęzycznych bez dodatkowych egzaminów językowych;  

 brać udział w wymianach młodzieżowych ze szkołami partnerskimi       

z Niemiec; 

 uzyskać stypendium DAAD; 

 uczestniczyć w konkursach i projektach, 

to  klasa wstępna jest dla Ciebie! 

Jeśli myślisz o: 

 podjęciu studiów wyższych w krajach niemieckojęzycznych; 

 zwiększeniu swoich szans na zatrudnienie i wyższe wynagrodzenie; 

 konkurencyjności na rynku pracy 

 

to klasa wstępna jest dla Ciebie! 


