
Języki obce nauczane w VI Liceum Ogólnokształcącym  

im. Adama Mickiewicza w Krakowie  

w roku szkolnym 2022/2023   

Oddział 
Język pierwszy Język drugi 

A dwujęzyczny z językiem 

angielskim  

pod patronatem Instytutu 

Judaistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego** 

język angielski poziom dwujęzyczny 

Do wyboru*: j. francuski,  

j. francuski DELF***, j. hiszpański,  

j. hiszpański DELE***, j. niemiecki,  

j. niemiecki DSD II***,  j. rosyjski,  

j. włoski 

 

➢ możliwość nauki języka hebrajskiego oraz udział w zajęciach z kultury i historii Żydów, ze szczególnym 

uwzględnieniem Żydów krakowskich 

B dwujęzyczny z językiem 

angielskim  

pod patronatem Akademii 

Górniczo-Hutniczej** 

 

język angielski poziom dwujęzyczny 

Do wyboru*: j. francuski, 

j. francuski DELF***, j. hiszpański, 

j. hiszpański DELE***, j. niemiecki, 

j. niemiecki DSD II***,  j. rosyjski, 

 j. włoski 

 

C dwujęzyczny z językiem 

angielskim** artystyczno-

teatralny 
język angielski poziom dwujęzyczny 

Do wyboru*: j. francuski,  

j. francuski DELF***, j. hiszpański, 

j. hiszpański DELE***, j. niemiecki, 

j. niemiecki DSD II***,  j. rosyjski, 

 j. włoski 

 

D matematyczno-fizyczno-

informatyczny  

pod patronatem Akademii 

Górniczo-Hutniczej 

 

Do wyboru*: j. angielski,  

j. francuski, j. francuski DELF***,  

j. hiszpański, j. hiszpański 

DELE***, j. niemiecki, j. niemiecki 

DSD II***, j. rosyjski, j. włoski 

 

Do wyboru*: j. angielski,  

j. francuski, j. francuski DELF***,  

j. hiszpański, j. hiszpański DELE***,  

j. niemiecki, j. niemiecki DSD II***,   

j. rosyjski, j. włoski 

 

F biologiczno-chemiczno-

matematyczny 

pod patronatem Uniwersytetu 

Rolniczego 

 

Do wyboru*: j. angielski,  

j. francuski, język francuski 

DELF***, j. hiszpański, j. hiszpański 

DELE***, j. niemiecki, j. niemiecki 

DSD II***, j. rosyjski, j. włoski 

 

Do wyboru*: j. angielski, j. francuski, 

j. francuski DELF***, j. hiszpański, 

j. hiszpański DELE***, j. niemiecki, 

j. niemiecki DSD II***, j. rosyjski, 

j. włoski 

 

G ekonomiczny  

 

Do wyboru*: j. angielski,  

j. francuski, język francuski 

DELF***, j. hiszpański, j. hiszpański 

DELE***, j. niemiecki, j. niemiecki 

DSD II***, j. rosyjski, j. włoski 

 

Do wyboru*: j. angielski, j. francuski, 

j. francuski DELF***, j. hiszpański, 

j. hiszpański DELE***,j. niemiecki, 

j. niemiecki DSD II***, j. rosyjski,  

j. włoski 

 
H oddział  

Wstępny przygotowujący do 

nauki w oddziale 

dwujęzycznym z językiem 

hiszpańskim 

język hiszpański poziom 

dwujęzyczny 

Do wyboru od klasy pierwszej*: j. 

angielski, j. francuski, j. niemiecki,  j. 

rosyjski, j. włoski 

 



Pod patronatem Biura Radcy 

ds. Edukacji Ambasady 

Królestwa Hiszpanii 

H oddział dwujęzyczny  

z językiem hiszpańskim 

Pod patronatem Biura Radcy 

ds. Edukacji Ambasady 

Królestwa Hiszpanii 

język hiszpański poziom 

dwujęzyczny 

 

 

język angielski 

I ekonomiczny dwujęzyczny  

z językiem angielskim** 

język angielski poziom dwujęzyczny 

Do wyboru*: j. francuski, język 

francuski DELF***, j. hiszpański,  

j. hiszpański DELE*** j. niemiecki,  

j. niemiecki DSD II***,  j. rosyjski,  

j. włoski 

M1 międzynarodowy **** 

(IB  Diploma Programme 

w klasie trzeciej i czwartej)  

 

język angielski poziom dwujęzyczny 

Do wyboru*: j. francuski,  

j. hiszpański, j. niemiecki 

M2 międzynarodowy **** 

(IB  Diploma Programme 

w klasie trzeciej i czwartej)  

 

 

język angielski poziom dwujęzyczny 

Do wyboru*: j. francuski,  

j. hiszpański, j. niemiecki 

 

* grupa międzyoddziałowa powstanie jeśli określony język wybierze co najmniej 12 kandydatów, 

w przeciwnym wypadku uczeń wybiera inny język obcy spośród nauczanych w liceum. 

W grupie międzyoddziałowej będzie minimum 12 uczniów, a maksymalnie 16 uczniów.  

Warunkiem rekrutacji do grupy międzyoddziałowej będzie kontynuacja języka, a w przypadku 

większej liczby chętnych niż liczba wolnych miejsc również średnia ocen z dwóch języków obcych 

nowożytnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a następnie liczba punktów 

uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej.  

** w oddziałach dwujęzycznych pierwszy język obcy nauczany jest w wymiarze:  

➢ w klasie 1, 2 i 3 - 6 godzin tygodniowo 

➢  w klasie 4 – 5 godzin tygodniowo 

 

**** w oddziałach międzynarodowych w klasie pierwszej i drugiej pierwszy język obcy nauczany 

jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo; drugi język obcy jest nauczany w wymiarze: w klasie 

pierwszej : 2 godziny tygodniowo, a w klasie drugiej : 3 godziny tygodniowo. 

Uwaga: W oddziałach międzynarodowych od klasy trzeciej (w klasie trzeciej i czwartej) nauka 

języków obcych odbywa się w ramach i zgodnie z zasadami programu IB Diploma Programme.     

 

 

*** kandydat może wybrać jeden spośród wymienionych: język francuski DELF, język hiszpański 

DELE, język niemiecki DSD II 



Język niemiecki DSD II odbywa się łącznie w wymiarze  5 godzin tygodniowo. 

Rekrutacja do grupy język francuski DELF 

planowane jest utworzenie 1 grupy języka francuskiego DELF liczącej 16 osób -  o zakwalifikowaniu 

do grupy decyduje wynik testu przeprowadzonego na początku roku szkolnego w VI Liceum. Jeśli po 

przeprowadzeniu testu liczba kandydatów o tej samej liczbie punktów będzie większa niż liczba 

miejsc, o przyjęciu do grupy decydować będzie średnia ocen z języków obcych ze świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej, a następnie liczba punktów uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej. 

Rekrutacja do grupy język hiszpański DELE  

planowane jest utworzenie 2 grup języka hiszpańskiego DELE liczących po 16 osób - o 

zakwalifikowaniu decyduje wynik testu przeprowadzonego na początku roku szkolnego w VI Liceum. 

Jeśli po przeprowadzeniu testu liczba kandydatów o tej samej liczbie punktów będzie większa niż 

liczba miejsc, o przyjęciu do grupy decydować będzie średnia ocen z języków obcych nowożytnych ze 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a następnie liczba punktów uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej. 


