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U nas nauczysz się języka 

i przygotujesz się nie tylko 

do egzaminu gimnazjalnego, 

ale również zdobędziesz wiedzę 

i umiejętności, które są niezbędne, 

aby przystąpić do międzynarodowego 

egzaminu z języka niemieckiego DSD I 

na poziomie A2/B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  

Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 48 

w Zespole Szkół Nr 5 

 we Wrocławiu 

9:35 - 13:25 udział w lekcjach otwartych, 
zwiedzanie szkoły, konkursy, przedstawienie 
„Strach się bać” oraz rozmowy z uczniami naszego 
gimnazjum; 

17:00 - spotkanie z dyrekcją szkoły;  

17:30 - 19:00 -prezentacja oferty edukacyjnej; 

♦ Prezentacja zwycięskiej scenki tegorocznej Ligi 
Fredrowskiej; 

♦ Zabawa z gramatyką języka niemieckiego; 

♦ Prezentacja egzaminu międzynarodowego DSD I; 

♦ „Oscar Night” - angielski z gwiazdami; 

♦ Pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych; 

♦ „Wtórne życie odpadów” - lekcja pokazowa 
biologii; 

♦ Gry logiczne i strategiczne — matematyka 
w gimnazjum; 

♦ Etyka i nauczanie etyki w gimnazjum; 

♦ Przedstawienie o Smoku Wawelskim  
w języku niemieckim; 

♦ Wystawa prac plastycznych uczniów gimnazjum; 

♦ Pokaz udzielania pierwszej pomocy; 

♦ „Wolontariat misyjny” - prezentacja z religii; 

♦ Kawiarenka Samorządu Uczniowskiego. 

 

Przyjdź, 

 zobacz  

i dowiedz się więcej 

ZAPRASZAMY!!! 

Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 48 

Z językiem niemieckim 

w Zespole Szkół Nr 5 

 we Wrocławiu 

Program Drzwi Otwartych  

w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 48 

z językiem niemieckim 

19 lutego 2015r  

Lokalizacja 

GIMNAZJUM 

NR 48 

RYNEK 

PKP 



Jakie osiągnięcia mają nasi 

uczniowie? 

 Uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 48 
we Wrocławiu odnoszą sukcesy w olimpiadach 
przedmiotowych i konkursach. Są laureatami między 
innymi: 
♦ „zDolnego Ślązaka”;  
♦ Olimpiady Języka Angielskiego; 
♦ Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej „Olimpus”, 
♦ Interdyscyplinarnego Konkursu o „Laur Hugona”. 

Nasi uczniowie biorą także udział w innych 
konkursach:  
♦ matematycznych, np.„Kangur”, „Alfik 

Matematyczny”; 
♦ biologicznych, np. Olimpiada wiedzy o AIDS / HIV, 

„Zdrowy człowiek w zdrowym Środowisku”, 
„Ekogimnazjalista”; 

♦ językowych, np. Ogólnopolski Konkurs Języka 
Niemieckiego dla Gimnazjalistów, „Idiomy 
w Obrazach”; 

♦ konkursach recytatorskich; 
♦  „My Polacy My Dolnoślązacy”;  
♦ Międzyszkolnym Konkurs Twórczości Własnej. 

Co jeszcze warto wiedzieć o szkole? 

♦ W szkole działa Samorząd Uczniowski.  
♦ Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni wybierany 

przez uczniów nauczyciel.  

♦ Część zajęć języka niemieckiego prowadzona jest 
przez  nauczycieli oddelegowanych z Niemiec.  

♦ Nasi absolwenci, po napisaniu dodatkowego testu 
z języka niemieckiego na koniec gimnazjum, mają 
możliwość kontynuowania nauki w Liceum 
Ogólnokształcącym nr XIII w klasie dwujęzycznej, 
a w klasie maturalnej mogą przystąpić 
do międzynarodowego egzaminu z języka 
niemieckiego DSDII.  

♦ Szkoła prowadzi współpracę z 7 szkołami 
partnerskimi na terenie Niemiec, dzięki czemu 
uczniowie naszego gimnazjum mogą uczestniczyć 
w wymianach międzynarodowych. 

 

O szkole 

Jaki cel stawia sobie  
Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 48? 

 

 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 48 jest przyjazne 
i niezwykle bezpieczne. Podstawowym zadaniem 
jest wszechstronny rozwój ucznia, ukierunkowany 
na bardzo dobre przygotowanie do podjęcia dalszej 
nauki w szkole ponadgimnazjalnej.  

 Absolwent Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 48  
to człowiek kreatywny, chętny do podejmowania 
różnych wyzwań, uczestniczący w licznych 
konkursach i projektach, rozwijający swoje 
umiejętności i zainteresowania. 

Nauka w klasach dwujęzycznych 

  Nauka języka niemieckiego odbywa się 
w wymiarze 8 godzin tygodniowo: 3 godziny 
leksyki, 3 godziny gramatyki i 2 godziny 
konwersacji. 
  Od drugiej klasy prowadzone są zajęcia 
w języku niemieckim: biologia, geografia 
i Landeskunde (nauka o krajach niemieckiego 
obszaru kulturowego). 
  Język niemiecki nauczany jest zarówno 
od podstaw, jak i jako kontynuacja po szkole 
podstawowej. Jednocześnie uczniowie uczą się 
drugiego języka nowożytnego - języka angielskiego 
w wymiarze 3 godzin w tygodniu na różnych 
poziomach zaawansowania. 

Ważne! 

Aby wziąć udział w rekrutacji do Gimnazjum 
Dwujęzycznego Nr 48, nie wystarczy bardzo dobrze 
zdać egzamin szóstoklasisty. Każdy kandydat musi 
przystąpić także do egzaminów wstępnych z języka 
polskiego, matematyki oraz do testu predyspozycji 
językowych. 

25.03.2015 – godz. 12:00 - Test predyspozycji 
językowych 

26.03.2015 – godz. 8:00 – Sprawdzian 
predyspozycji  przedmiotowych - język polski 

27.03.2015 – godz. 8:00 – Sprawdzian 
predyspozycji przedmiotowych - matematyka 

Podania należy składać w sekretariacie uczniowskim  
do 20.03.2015r  

√ Wybrałem to gimnazjum, bo absolwenci mają 
wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. 
    ~Tomek  
 

√ Słyszałam dużo dobrych opinii o tej szkole. 
    ~ Julia 
 

√ W szkole jest bezpiecznie. 
    ~ Kasia 
 

√ W szkole panuje przyjazna atmosfera 
    ~ Maciek 
 

√ Szkoła jest blisko dworca PKP. 
    ~Ania 
 

√ Mogę uczyć się niemieckiego z nauczycielami 
z Niemiec i wziąć udział w wymianach 
szkolnych. 
    ~Gosia 
 

√ Szkoła spodobała się również moim rodzicom. 
    ~Agnieszka 
 

√ Jest dużo konkursów. 
    ~Michał 
 

√ Jeździmy na wycieczki szkolne oraz bierzemy 
udział w warsztatach językowych w Londynie. 
    ~Dominika 
 

√ Na lekcjach są realizowane ciekawe projekty,  
a po lekcjach są liczne kółka zainteresowań. 
    ~Karolina 

Co nasi uczniowie mówią  
o Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 48? 


