
Do you speak English? 

Sprechst du Deutsch? 

Parli italiano? 

¿ Hablas español ? 

Tы говоришь по русски?  

 
 
 



Jeśli nie zrozumiałeś powyższych pytań to koniecznie 
zapisz się do I LO im. W. Łukasińskiego, aby poszerzyć 
Twoją wiedzę z języków obcych lub rozpocząć naukę 

całkiem nowego języka, który Ci odpowiada. 
 
 

Pamiętaj, że to Ty u nas decydujesz! 



W naszej szkole, niezależnie od klasy, którą jesteś zainteresowany, 
 na poziomie rozszerzonym możesz wybrać jeden  z poniższych języków: 

język angielski język niemiecki 

Jeśli wybierzesz rozszerzony język angielski, jako drugi język możesz wybrać 
jeden z poniższych: 
• język włoski 
• język hiszpański  
• język rosyjski 
• język niemiecki  
Jeśli wybierzesz rozszerzony język niemiecki, jako drugiego języka będziesz 
się uczyć języka angielskiego (kontynuacja). 



Dzięki wykwalifikowanej, oddanej swojej pasji  
i pełnej pomysłów Kadrze Pedagogicznej oraz 
nowoczesnemu sprzętowi multimedialnemu, 
jakim dysponuje nasza szkoła  nauka języków 

obcych w naszej szkole to nie obowiązek,  
a czysta przyjemność! 

 

A teraz zapraszamy Cię do krótkiej podróży do państw,  
w których z pewnością (po ukończeniu naszej szkoły!)   

z łatwością się porozumiesz  

Włochy, Anglia, Hiszpania, Niemcy, Rosja 



ITALIA 



Czy wiesz, że Beata oznacza 
szczęśliwa, a Carina- urocza ? 

 
 

Jeśli chcesz poznać więcej słów oprócz spaghetti, pizza 
czy mamma mia - nie zwlekaj! Język włoski na Ciebie 

czeka! 
 
 
 

 
 
 

 



RZYM 



WENEC
JA 



Cinque 
Terre 



Neapol 



Tiramisu Pizza 

Lasagna 

Spaghetti 



Eros Ramazzotti Monica Bellucci 

Luciano Pavarotti 
Al Bano & 

 Romina Power 



Ferrari 

Giancarlo Fisichella 

Gianluigi Buffon 

Valentino Rossi 



Włosi znani są ze swego poczucia humoru. Może i na Twojej twarzy zagości 
uśmiech po przeczytaniu tego żartu? 

Prima di sposarsi: 
Lei: Ciao! 
Lui: Finalmente! Da quanto tempo aspettavo 
questo momento! 
Lei: Vuoi che vada via? 
Lui: NO! Come ti viene in mente? Solo a 
pensarci, rabbrividisco! 
Lei: Mi ami? 
Lui: Certamente! A tutte le ore del giorno e 
della notte! 
Lei: Mi hai mai tradito? 
Lui: NO! MAI! Perché me lo chiedi? 
Lei: Vuoi baciarmi? 
Lui: Sì, ogni volta che ne ho l’occasione! 
Lei: Saresti mai capace di picchiarmi? 
Lui: Się impazzita? Lo sai come sono io! 
Lei: Posso fidarmi di te? 
Lui: Sì! 
Lei: Tesoro… 
Dopo sette anni di matrimonio: 
Basta leggere il testo dal basso in alto. 

Przed ślubem: 
Ona: Cześć 
On: Wreszcie! Czekałem na tę chwilę od 
długiego czasu! 
Ona: Chcesz, żebym sobie poszła? 
On: NIE! Jak może ci coś takiego przyjść do 
głowy? Jak tylko o tym myślę to mam dreszcze! 
Ona: Kochasz mnie? 
On: Jasne! O każdej godzinie dnia i nocy! 
Ona: Kiedykolwiek mnie zdradziłeś? 
On: NIE! NIGDY! Dlaczego mnie o to pytasz? 
Ona: Chcesz mnie pocałować? 
On: Tak, zawsze kiedy tylko mam okazję! 
Ona: Byłbyś zdolny mnie uderzyć? 
On: Zwariowałaś? Wiesz przecież jaki jestem! 
Ona: Mogę ci ufać? 
On: Tak! 
Ona: Kochanie… 
Po siedmiu latach małżeństwa: 
Wystarczy przeczytać tekst od dołu do góry. 
 
 
 
 



England 



A: Hi! 
B: Hello! 
A: How are you? 
B: I’m fine and you? 
A: I’m fine too, thank you. 
B: Nice weather, isn’t it? 
A: Yes, indeed! 
B: I must go. Bye! 
A: Bye! 

A może jednak warto byłoby rozwinąć tę 
rozmowę?   



Londyn 



Manches
ter 



Birming
ham 



Liverpo
ol 



Home sweet home Double-decker 

Englishma
n 

Callbox 



The Beatles 

Adele 

Królowa Elżbieta 

Daniel 
Radcliffe 



Manchester United Taxi 

Jenson Button 

David 
Beckham 



España 



Te quiero 
¡Buenos Dias! 

Gracias 
¡Hola! 

To chyba nie wystarczy,  żeby podbić serce Enrique 
Iglesiasa czy Penelope Cruz. A tak na marginesie, to 

obydwoje mają bardzo religijne nazwiska  
 

 Iglesia- Kościół, Cruz- Krzyż 



Chcesz dowiedzieć się co oznaczają 
nazwiska innych znanych osób? Czeka 
na Ciebie wiele atrakcji podczas lekcji 

języka hiszpańskiego.  
 

Przekonaj się sam! 



Madr
yt 



Barcelo
na 



Sewill
a 



Wale
ncja 



Enrique 
Iglesias 

Antonio 
Banderas 

Penelope 
Cruz 

Pedro 
Almodovar 



Tortilla 
Gazpacho 

Fabada Flan 



Fernando Torres Fernando Alonso 

Korrida Seat 



Deutschland 



Einz, zwei Polizei 
Drei, vier Grenadier 
Fünf, sechs alte Hex 

Siebien, acht gute Nacht 

Liczenie do ośmiu jest potrzebne,  
ale co powiesz na swobodne porozumiewanie się? 

Przydatne zwłaszcza przy okazji wymiany  
polsko-niemieckiej z Münster, organizowanej  

w naszej szkole już od ponad 30 lat! 



Przekonaj się, że 
 

„Deutsch ist nicht schwer” 
i 

„Alles ist klar” 



Berlin 



Kolon
ia 



Monach
ium 



Hambu
rg 



Oktoberfes
t 

Frankfurterki 

Apfelstrudel Piwo 



Bracia Grimm 

Beethoveen 

Tokio Hotel Steffen Möller 



BMW 

Sebastian 
Vettel 

Bastian 
Schweinsteiger 

Mercedes 



Россия 



A może jednak chcesz dogonić  poziomem 
języka piosenkarki z „Tatu”? Jedno jest 

oczywiste: z pewnością część słów 
skojarzysz z językiem polskim! Jeżeli nie 
chcesz, żeby sąsiedzi ze Wschodu mieli 

przed Tobą sekrety, odkryj co mówią sam! 
Język rosyjski jest kluczem do tajemnicy 

bram  



Mosk
wa 



Petersb
urg 



Krasnoja
rsk 



Nowosybi
rsk 



Matrios
zki 

Cerkiew 

Pielmieni 

Kulebiak 



Ałła Pugaczowa Michaił 
Barysznikow 

Fiodor 
Dostojewski 

Tatu 



Łada 

Witalij 
Pietrow 

Aleksandr 
Wołkow 

Serhij Bubka 



Tradycją naszej szkoły jest organizacja Dnia Języków Obcych połączonego   

z obchodami mikołajkowymi, które corocznie odbywają się 6 grudnia.  

Jest to dzień, który integruje całą społeczność szkolną i obfituje licznymi 

konkursami takimi jak: Quiz o mikołajkach, Masterchef Łukasiaka, konkurs  

na najładniejszą ozdobę świąteczną, a także „Mam talent” Łukasiaka.   

Oprócz licznych zmagań konkursowych, zabaw, skeczów oraz atrakcji muzycznych 

Mikołajkowy Dzień Języków Obcych to uczta dla zmysłów i podniebienia - stoiska 

kulinarne aż uginają się pod ciężarem pyszności gastronomicznych typowych dla 

danego kraju. Zdecydowanie jest to jeden z najbardziej radosnych i kolorowych 

dni w roku szkolnym! 



Pamiętaj, że jeśli Twoją pasją jest nauka języków obcych, to z pewnością będziesz mógł 
ją pielęgnować w naszej szkole! Oprócz wymiany z Niemcami w Münster, w naszej 

szkole czekają na Ciebie prawdziwe wyzwania! Udział w międzynarodowych projektach, 
lekcje o charakterze warsztatowym prowadzone w niewielkich grupach  

z wykorzystaniem technik multimedialnych, zajęcia/wykłady z native speakerami, 
dziennikarzami i ludźmi mediów, a także warsztaty i wykłady na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Śląskiego czy Akademii WSB.  
Będziesz mógł sprawdzić się we wszelkich olimpiadach i konkursach językowych. Nasi 
uczniowie wykazali się wiedzą i kompetencjami językowymi m.in.: w Ogólnopolskim 

Konkursie Discover Canada, w konkursie English High Flier, Understand, Fox  
czy w Ogolnopolskiej Olimpiadzie języka angielskiego. Ponadto uczestniczą z dużymi 

sukcesami w  konkursach z języka niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego.  

Nie wahaj się więc z wyborem szkoły! W dzisiejszych czasach języki obce  
to niezbity atut w znalezieniu dobrej pracy! Nie daj się ubiec innym!  

 
Weź los w swoje ręce i pozwól nam zatroszczyć się o Twoją przyszłość! 



 
NASZE LICEUM  

 

TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ! 

 

ZAPRASZAMY  
 


