
Biologia - Informacje metodyczne 
 
Przedmiot:  
biologia nauczana dwujęzycznie z językiem niemieckim, wg programu nauczania w zakresie 
podstawowym nr: DKOS-4015-05/02 dla liceum ogólnokształcącego. 
 
Cele nauczania dwujęzycznego:  
– poszerzenie zakresu terminologii w języku obcym o słownictwo biologiczne; 
– poznanie konstrukcji językowych charakterystycznych dla języka fachowego,  naukowe-

go; 
– rozwiązywanie problemów istotnych dla przedmiotów ścisłych  w języku obcym np.    

interpretacja wykresu, analiza tabeli, formułowanie wniosków; 
– przygotowanie do matury bilingualnej. 
 
Opis sytuacji: 
Materiał zawarty w skrypcie jest wprowadzany w pierwszych klasach dwujęzycznych, mają-
cych już doświadczenie z językiem niemieckim ( klasa wstępna lub gimnazjum dwujęzyczne 
). Stosowano system 2 godziny tygodniowo ( lekcja w całości oraz lekcja z podziałem na gru-
py) w klasach od I do III.. Priorytetem nauczania jest oczywiście wiedza biologiczna w języ-
ku polskim wg programu nauczania. Materiał programowy wprowadzano najpierw w języku 
polskim, a następnie na lekcjach o charakterze powtórkowym, ćwiczeniowym z podziałem na 
grupy, materiał w języku obcym. 
 
Treści nauczania:  
Treści obejmują program nauczania biologii dla klas o zakresie podstawowym, obejmujący: 
cytologię, anatomię i fizjologię człowieka, elementy genetyki, elementy ekologii i ochrony 
środowiska. Pominięto nauczanie w systemie dwujęzycznym ewolucji.  
 
Założenia programu:  
– Wprowadzanie materiału w języku obcym w klasach z pewnym doświadczeniem języko-

wym – klasa wstępna, gimnazjum dwujęzyczne itp.; 
– 2 godziny tygodniowo w klasach I – III ( 1 lekcja dla całej klasy i 1 lekcja przy podziale 

na grupy); 
– Praca z językiem niemieckim przy podziale na grupy; 
– Najpierw wprowadzać treści w języku polskim, potem w charakterze powtórek w języku 

obcym; 
 
Charakter skryptu: 
To rodzaj zeszytu ćwiczeń ze zróżnicowanymi zadaniami, które sprawdzają, ćwiczą i utrwala-
ją różne umiejętności. Zawiera również rozdział naśladujący arkusz maturalny dla klas dwu-
języcznych. Jednocześnie jest źródłem podstawowych informacji na określony temat w języ-
ku obcym, z wyróżnioną terminologią naukową.. 
 
Metoda: 
Zalecana praca w grupach, po opracowaniu głównych zagadnień merytorycznych w języku 
polskim.  
W metodzie przewiduje się: 
1 - zapoznanie ze słownictwem ( umieszczone na początku każdej jednostki tematycznej) 

i odniesienie się do jej odpowiednika w języku polskim; 



2 - praca z tekstem umieszczonym w ramce jako tekst źródłowy ( głośne czytanie przez 
uczniów i nauczyciela, w kwestiach trudnych interpretacja kontekstu treści w języku ob-
cym – używanie innych terminów, opisywanie zjawisk prostszymi słowami, podawanie 
przykładów); 

3 - samodzielne zapoznawanie się uczniów z treścią poszczególnych poleceń, zadań, ćwiczeń, 
ewentualne wskazówki nauczyciela do ich wykonania;  

4 - rozwiązywanie zadań i wspólne omówienie ich wyników; 
5 - powtórzenie najistotniejszych wiadomości w czasie lekcji. 
Wszystkie wymienione kroki prowadzone są w języku niemieckim.  
Konwencja wszystkich jednostek tematycznych jest podobna, ale urozmaicona różnym cha-
rakterem zadań, dopasowanych do różnych standardów.  
Opisany tok lekcji może być jedną z możliwych metod prowadzenia zajęć. Od pomysłowości 
nauczyciela i możliwości uczniów zależy ich modyfikacja i wzbogacenie. 
Konieczne bywa korzystanie ze słowników i innych pomocy niemieckojęzycznych jak np.  
strony internetowe, encyklopedie i podręczniki, możliwości jest wiele… 
 
Ocenianie postępów: 
Zasadniczemu ocenianiu podlegają treści merytoryczne nauczanego przedmiotu, ich popraw-
ne rozumienie i zastosowanie. Na drugim planie jest ocenianie za umiejętności językowe. 
W zakresie dwujęzycznym uwagę należy zwrócić na: 
–  opanowanie podstawowej terminologii; 
–  rozumienie kontekstu tekstów fachowych oraz istoty zadań problemowych; 
–  umiejętność rozwiązywania zadań, poleceń. 
Szczególną umiejętnością ucznia, wysoko ocenianą, jest samodzielne formułowanie wnio-
sków, argumentów w języku obcym. 
 
Współpraca: 
Realizacja programu powinna zakładać choćby częściową współpracę z germanistą w celu: 
–  ustalenia poziomu umiejętności uczniów; 
–  realizacji pokrewnych treści jak – np. praca z tekstem fachowym, naukowym; 
–  uzyskania pomocy przy napotkanych trudnościach językowych nauczyciela, porada. 
Współpracę można rozszerzyć o innych nauczycieli uczących dwujęzycznie tego samego 
przedmiotu ( wymiana materiałów ) lub innych przedmiotów w ramach korelacji. Ten ostatni 
przykład może być szczególnie pomocny przy opracowywaniu materiału z pogranicza  róż-
nych przedmiotów np. matematyka –terminologia dotycząca wykresów, chemia – nazwy 
związków chemicznych, fizyka – cechy soczewki w budowie oka. 
 


