
Historia Gimnazjum  
 
  48 Gimnazjum Dwujęzyczne z językiem niemieckim powstało w 2000 roku. Na 
każdym poziomie od momentu założenia są dwie klasy, czyli 48 gimnazjum jest szkołą 
sześciooddziałową. Uczniowie tych klas w każdym roku edukacji mają 8 godzin języka 
niemieckiego i 2 godziny języka angielskiego. Zajęcia z języków obcych odbywają się w 
grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia posiadania wiedzy i umiejętności z 
języka. Od klasy drugiej uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych w języku 
niemieckim z biologii, geografii i Landeskunde (nauka o krajach niemieckiego obszaru 
kulturowego).Język niemiecki nauczany jest zarówno od podstaw oraz jako kontynuacja po 
szkole podstawowej, dlatego każdy ma szansę rozpocząć i kontynuować naukę tego 
języka. 
  Absolwenci 48 gimnazjum z językiem niemieckim zapisali wspaniałą kartę w 
trzynastoletniej historii szkoły. Osiągali rok rocznie bardzo dobre wyniki na egzaminie 
gimnazjalnym zarówno z części humanistycznej, przyrodniczej, matematycznej i językowej. 
Młodzież z gimnazjum może się pochwalić licznymi sukcesami w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. 
 
Cel  Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 48 
 

 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 48 to przyjazna i bezpieczna szkoła dla wszystkich 
uczniów. Podstawowym zadaniem placówki jest wszechstronny rozwój młodzieży, 
ukierunkowanie na bardzo dobre przygotowanie nie tylko do egzaminu gimnazjalnego, ale 
także do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego 
nr 48 wyróżnia chęć działania, twórcza praca oraz otwarcie na innych i ich pomysły. 
 
 
Osiągnięcia naszych uczniów 
 

Uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego nr 48 we Wrocławiu odnoszą liczne 
sukcesy w następujących konkursach: 
„Zdolny Ślązak Gimnazjalista”, „Matematyka bez granic”, „Konkurs Wiedzy o Polsce 
Współczesnej”, „Wojewódzki Konkurs o Tematyce Ekologicznej” , „Międzygimnazjalny 
Konkurs Dziennikarski”, „Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy”, ,”Kronika Rodzinna 
Dolnoślązaka”, Konkurs „Święto na Plakacie”, Konkurs „Losy Żołnierza Polskiego”, „Alfik 
Matematyczny”, „Matematyczny Marsz na Orientację”, „Ogólnopolski Konkurs Języka 
Niemieckiego dla Gimnazjalistów”. 
 
 
 
 

 
Co jeszcze warto wiedzieć o szkole: 
 

• W szkole działa aktywnie Samorząd Szkolny 
• Rzecznikiem Praw Ucznia jest wybierany przez nich nauczyciel 
• W cyklu trzyletnim uczniowie mają 24 godziny języka niemieckiego i 6 godzin 

języka angielskiego 
• W ramach umów międzynarodowych języka niemieckiego uczą nauczyciele 

oddelegowani z Niemiec 
• Nauka języka niemieckiego kończy się dla naszych uczniów egzaminem DSD 
• Szkoła prowadzi współpracę z 8 szkołami partnerskimi na terenie Niemiec i 

Francji, uczniowie gimnazjum aktywnie w nich uczestniczą 
 
Nasi uczniowie wybrali Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 48 we Wrocławiu, ponieważ… 
 

• Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym 
• Szkoła daj możliwość uczenia się języka na bardzo wysokim poziomie 

• Istnieje możliwość uczestniczenia w licznych konkursach szkolnych i 
pozaszkolnych 

• Na lekcjach często realizowane są ciekawe projekty edukacyjne 

• W szkole organizowane są wycieczki integracyjne, wymiany międzynarodowe, 
wycieczki klasowe 

• W środowisku panuje dobra opinia o szkole 
• Uczniowie, którzy uczęszczają do naszej placówki czują się bezpiecznie 
• W szkole panuje przyjazna atmosfera 

• Korzystny dojazd do szkoły z każdego zakątka Wrocławia i spoza miasta 
• Gimnazjum dwujęzyczne Nr 48 położone jest blisko Dworca Głównego PKP i  

dworca PKS oraz niedaleko od centrum miasta 

• Nasi starsi koledzy zachęcili na do nauki w tej szkole 
• Szkoła spodobała się również rodzicom 

 
Ważne terminy: 

 
24 marca 2014-test predyspozycji z języka polskiego 

25 marca 2014 test predyspozycji z matematyki 
26 marca 2014 test predyspozycji z języka obcego 


