


Od 2004 roku II Liceum Ogólnokształcące w 
Białymstoku jako jedyna szkoła w regionie realizuje 
program przygotowujący uczniów do egzaminu DSD.

II LO jako jedyna szkoła w regionie jest centrum 
egzaminacyjnym DSD.

Po przyjęciu do II LO uczniowie kontynuują naukę
języka niemieckiego w międzyoddziałowych grupach 
DSD z rozszerzonym programem nauczania języka 
niemieckiego (6 godzin tygodniowo), niezależnie od 
wybranego profilu klasy.











Dyplom DSD jest potwierdzeniem biegłej znajomości języka 
niemieckiego.

Dyplom DSD zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na 
wyższe uczelnie w Niemczech.

Przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli i 
mieli możliwość wyjechać na stypendium do Niemiec, bądź
podjąć praktyki w międzynarodowych firmach.

Większe szanse na zatrudnienie na polskim lub europejskim 
rynku pracy.







Podstawą kwalifikacji do grupy jest dodatkowy 
sprawdzian kompetencji językowych z języka 
niemieckiego na poziomie A2 wg ESOKJ. 

Podanie o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji 
językowych należy składać w sekretariacie szkoły.

Uwaga! Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku 
dodatkowego testu z języka niemieckiego nie są wliczane 
do punktów rekrutacyjnych.

Zakres materiału do egzaminu został opublikowany w 
zakładce DSD/Rekrutacja do programu 
DSD/Liceum na stronie internetowej szkoły: 
www.zso2bialystok.pl.



Uczniowie posiadający certyfikat Goethe-
Zertifikat A2: Fit in Deutsch 

Laureaci lub finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady 
Języka Niemieckiego

Laureaci lub finaliści Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego organizowanego przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty 

Laureaci konkursu „SCHWARZ-ROT-GOLD”



do  29 maja 2023 r. (poniedziałek)
Składanie podań o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych.

5 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

godz. 14.00 – 15.30
Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na poziomie A2.

9 czerwca 2023 r. (piątek)
Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych kwalifikującego do grup 

międzyoddziałowych DSD w II LO.

20 czerwca 2023 r. (wtorek)

godz. 10.00 – 11.30 

Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na poziomie A2 – II termin, 

dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do 

sprawdzianu w I terminie.

21 czerwca 2023 r. (środa)

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych kwalifikującego do grup 

międzyoddziałowych DSD w II LO – dla kandydatów, którzy pisali sprawdzian w II 

terminie.

24 lipca 2023 r. (poniedziałek) Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do grupy międzyoddziałowej z 

rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego DSD.



http://www.zso2bialystok.pl
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