
FRANÇAIS HL, SL 

Uczniowie wybierający język francuski w programie IB mogą uczyć się go na poziomie 

SL – 4 godziny tygodniowo lub HL – 6 godzin tygodniowo. Wybór zależy od znajomości języka 

w momencie rozpoczęcia nauki. Program IB realizowany jest w ciągu 2 lat. Zatem obecnie, gdy 

nauka w liceum trwa 4 lata, wybór języka francuskiego oznacza, że przez 2 pierwsze lata trwa 

nauka skupiona na osobach, które wcześniej nie zetknęły się z tym językiem. Pod koniec 

drugiej klasy, gdy należy wybrać 6 przedmiotów realizowanych w programie IB, każdy będzie 

znał go już wystarczająco dobrze, by wybrać świadomie SL lub HL. 

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, w ramach programu IB pracują 

obecnie z podręcznikiem zredagowanym na potrzeby tego programu: „Le monde en français, 

French B for the Diploma”, Ann Abrioux, Pascale Chrétien, Nathalie Fayaud, wydawnictwa 

Cambridge. Zagadnienia podzielone są na  5 działów: 

1. Identités 

2. Expériences 

3. Ingéniosité humaine 

4. Organisation sociale 

5. Partage de la planète 

Znajomość ich obowiązuje wszystkich uczniów, z tym, że w zależności od wyboru 

poziomu SL lub HL, wymagania egzaminacyjne się zmieniają. Na poziomie HL uczniowie czytają 

i analizują ponadto 2 książki w języku francuskim. W naszej bibliotece znajduje się kilka książek 

w języku francuskim w kilku egzemplarzach, nikt nie będzie miał kłopotu z dotarciem do nich. 

Egzamin maturalny składa się zasadniczo z 3 części. Pierwszą jest egzamin ustny, 

przeprowadzany i nagrywany w szkole. Nagranie jest następnie przesyłane egzaminatorom IB. 

Na poziomie HL uczniowie analizują fragment (około 300 słów) jednej z książek poznanych w 

szkole. Punktem wyjścia na poziomie SL jest fotografia. Egzamin kończy się krótką rozmową 

na któryś z wymienionych wyżej tematów. Całość trwa około 10 minut. 

Egzamin pisemny to 2 arkusze. Pierwszy wymaga przeczytania i zrozumienia 

odpowiednio 3 lub 5 tekstów, którym towarzyszą pytania, na które należy udzielić odpowiedzi. 



Arkusz drugi to dłuższa wypowiedź pisemna. Uczeń wybiera temat, który najbardziej mu 

odpowiada i pisze tekst zgodnie z zaproponowaną formą. Wszystkie formy występujące na 

egzaminie są analizowane w trakcie 2 lat nauki. 

 Zachęcamy do wybory języka francuskiego! 


