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Chemia - Wskazówki metodyczne 
 

W związku z tym, że brak jest podręczników niemieckich odpowiadających rozkła-

dom nauczania chemii polskiej Podstawie Programowej i polskim podręcznikom, nie-

zbędne jest wykorzystanie jako bazy podręcznika ojczystego. W 2004 r. chemicy 

uczący w liceach dwujęzycznych z jęz. niemieckim ustalili jednolity podręcznik do 

chemii dla klas dwujęzycznych w Polsce - „Chemia ogólna i nieorganiczna 1. Kształ-

cenie ogólne w zakresie podstawowym” wydawnictwa Nowa Era. 

Opracowany przez nas Zeszyt Ćwiczeń jest skorelowany z tym podręcznikiem. 

W zależności od kompetencji językowych uczniów, jak również siatki godzin, stosu-

jemy zasadniczo 3 sposoby prowadzenia lekcji w wersji dwujęzycznej.  

1) Prowadzenie lekcji w języku ojczystym, na koniec każdej lekcji rekapitulacja po 

niemiecku. 

2) Prowadzenie lekcji w języku ojczystym, na koniec działu ( po opanowaniu całego 

materiału przez uczniów) wprowadzenie słownictwa niemieckiego i rozwiązywanie 

zadań z poleceniami po niemiecku. 

3) Prowadzenie lekcji na przemian w języku ojczystym i niemieckim. Na jednej lekcji 

wprowadzamy materiał po polsku, na następnej ten sam materiał omawiamy po 

niemiecku, uzupełniamy dodatkowymi informacjami. 

 

W przypadku słabej znajomości języka lub zwykłej siatki godzin (3-4 w cyklu na-

uczania) stosujemy zazwyczaj dwa pierwsze sposoby. Wymagają one od ucznia je-

dynie biernego opanowania słownictwa specjalistycznego. Ponadto nie pochłaniają 

czasu, który jest przewidziany na naukę chemii jedynie w języku ojczystym. Zeszyt 

Ćwiczeń pomocny będzie we wprowadzeniu słownictwa i w czasie lekcji powtórze-

niowych. 

Trzeci sposób nauczania dwujęzycznego wymaga skorelowania nauczania chemii 

i kształcenia kompetencji językowych. Jego realizacja jest możliwa w klasach z roz-

szerzoną siatką godzin chemii ( do 6 w cyklu nauczania) i zaawansowaną znajomo-

ścią języka niemieckiego. Trudniejsze treści i zadania omawiane są w języku ojczy-

stym a następnie powtarzane po niemiecku. Rozwiązując zadania z Zeszytu Ćwiczeń 

na bieżąco uczniowie zapoznają się z niemiecką terminologią chemiczną i polece-
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niami w języku niemieckim. Ułatwieniem w bilingwalnym nauczaniu chemii jest oczy-

wiście międzynarodowy zapis symboli i wzorów chemicznych, jak również rozwiązań 

zadań rachunkowych. Z czasem nauczyciel i uczniowie zaczynają posługiwać się 

językiem docelowym także podczas wprowadzania nowego materiału.  

Reasumując, Zeszyt Ćwiczeń, który Państwu przekazujemy można wykorzystać 

w różnych etapach lekcji – podczas części wprowadzającej nowy materiał, części 

ćwiczeniowej lub jako zadanie domowe. Testy umieszczone na końcu każdego roz-

działu mogą być użyte przez nauczyciela jako sprawdzian wiadomości na koniec 

działu lub jako powtórzenie i przygotowanie do sprawdzianu indywidualnie przez 

ucznia w domu. Klucz rozwiązań do większości zadań znajdziecie Państwo na końcu 

naszego Zeszytu Ćwiczeń . 

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja pomoże Państwu w pracy z młodzieżą 

w czasie bilingwalnych lekcji chemii a także w przygotowaniu do matury z chemii 

w wersji dwujęzycznej. 
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