
 
 

 
 

Pytania i odpowiedzi 

1. Czym różni się program MYP od programu pre-DP? 

Program MYP w naszej szkole obejmuje uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej. 

W trakcie MYP realizujemy polską podstawę programową, ale stosujemy 

IBowskie metody nauczania. MYP jest zatem skierowany w naszej szkole 

do uczniów w wieku 11-14 lat. 

Z kolei w programie pre-DP uczestniczą absolwenci szkoły podstawowej. Trwa 

2  lata - obejmuje dwie pierwsze klasy LO. W trakcie również realizowana jest 

polska podstawa programowa, ale oprócz tego wprowadzamy elementy 

brytyjskiego programu IGCSE. Jako przygotowanie do nauki w programie 

matury międzynarodowej nasi uczniowie realizują też takie przedmioty jak 

academic writing czy metody badawcze. 

2. Jaki międzynarodowy program jest w pre-DP? 

W klasach pre-DP (pre-Diplomma Programme) realizujemy polską podstawę 

programową oraz elementy brytyjskiego programu IGCSE. 

3. Kiedy i w jakiej formie zostaną przeprowadzone egzaminy wstępne? 

Egzaminy wstępne do klas PRE-IB DP liceum Monneta zostaną przeprowadzone 

online na platformie MicrosoftTeams w dniu 10 kwietnia (sobota) w godzinach 

10.00-13.30. Tego dnia odbędą się pisemne egzaminy wstępne z matematyki 

i  języka angielskiego.  

4. Czy rekrutacja do DP też odbędzie się 10 kwietnia? 

Egzaminy do klas DP odbędą się on-line 8 i 9 kwietnia 2021 r. (czwartek i 

piątek). Godziny poszczególnych egz. będą podane Państwu indywidualnie 

mailowo w marcu. Pierwszy egzamin rozpocznie się godzinie 10.00 (polskiego 

czasu). 

5. Jaki jest średni wynik z matury międzynarodowej w Państwa szkole? 



 
 

 
 

Średni wynik z maja 2019 r. to 33 punkty. Zauważyć jednak trzeba, że najlepsi 

uczniowie naszej szkoły osiągają z egzaminu maturalnego powyżej 40 punktów. 

Niektórzy uzyskali nawet maksymalny wynik, czyli 45 punktów. Ponadto średnia 

liczba punktów i średnie oceny naszych uczniów co roku są wyższe od średnich 

światowych. 

6. Jaki jest język wykładowy w szkole? 

W liceum ostatnie 2 lata nauki – czyli zajęcia w ramach Diploma Programme – 

prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym, czyli w trakcie MYP i pre-DP, języki instrukcji są dwa: polski 

i angielski. 

7. Gdzie można znaleźć materiały przygotowawcze do egzaminu 

wstępnego z poprzednich lat? 

Niestety nie udostępniamy takich materiałów. 

8. Jakie są wymagania egzaminacyjne? 

Egzamin z języka angielskiego odpowiada wymaganiom z poziomu B2, z kolei 

zadania z matematyki obejmują zakres materiału obowiązujący podczas 

egzaminu ósmoklasisty. 

9. W jakim języku można zadawać egzamin z matematyki? 

Generalnie jest tak, że uczniowie zdają ten egzamin po polsku. Uczniom 

anglojęzycznym udostępniamy oczywiście wersję w języku angielskim. 

10.  Jakie profile można wybrać w liceum Monneta? 

W liceum Monneta nie ma klasycznych profilów spotykanych w innych 

szkołach, typu humanistyczny, biologiczno-chemiczny czy matematyczno-

fizyczny. Przez pierwsze dwa lata – w klasach pre-DP – uczniowie realizują profil 

ogólny, będący przygotowaniem do nauki w Diploma Programme. Przez kolejne 

2 lata, w trakcie nauki w DP, uczą się sześciu wybranych przedmiotów – trzech 

na poziomie SL (standard level) i trzech na poziomie HL (higher level). W ten 



 
 

 
 

sposób nasi uczniowie sami wybierają swój indywidualny profil i ścieżkę 

rozwoju dopasowaną do ich zainteresowań oraz potrzeb. 

11.  Jakich przedmiotów można uczyć się w DP? 

W liceum Monneta mamy naprawdę szeroką ofertę przedmiotową. Nasi 

uczniowie wybierają po jednym przedmiocie z 6 grup spośród następujących 

przedmiotów: 

Group 1 –studies in Language and Literature: polski SL/HL, angielski SL/HL 

Group 2 – language acquisition: angielski SL/HL, francuski SL/HL, niemiecki 

SL/HL, hiszpański SL /ab initio SL 

Group 3 – individuals & societies: biznes, ekonomia, geografia, historia, 

psychologia 

Group 4 – experimental sciences: fizyka, chemia, biologia 

Group 5 – mathematics: mathematics aplications & interpretation (SL), 

mathematics analysis & approaches (SL/HL) 

Group 6 – the arts: visual arts SL/HL 

Uwaga, jeśli ktoś nie interesuje się sztuką, to zamiast Visual Arts z grupy 6 może 

wybrać dowolny przedmiot z grup 2-4. 

12.  Proszę powiedzieć coś o kadrze. 

Kadra Monneta to stały, dobrze dobrany i wysoko wykwalifikowany zespół 

nauczycieli. Są to osoby z dużym stażem i  doświadczeniem w programach 

międzynarodowych MYP  i DP. Wśród nich jest wielu nauczycieli akademickich 

oraz osób ze stopniami naukowymi. Wszyscy mają przygotowanie 

pedagogiczne i regularnie uczestniczą w szkoleniach IB. Większość nauczycieli 

jest egzaminatorami IB ze swoich przedmiotów. 

13.  Jak kształtuje się zdawalność matury międzynarodowej w Państwa 

szkole? 



 
 

 
 

W Monnet International School zdawalność matury międzynarodowej jest na 

wysokim poziomie – osiąga ponad 90%. 

14.  Gdzie studiują absolwenci liceum Monneta? 

Absolwenci Monneta podejmują studia na wielu różnych zagranicznych 

i  polskich uczelniach, między innymi: University of Edinburgh, University of 

Glasgow, Birmingham University, University of London, University of 

Southampton, University of Surrey, NCH London, IE University Spain, University 

of Amsterdam, Uniwersytet Warszawski, WUM. 

15.  Czy absolwenci DP dostają polskie świadectwo ukończenia szkoły? 

Nie, absolwenci DP otrzymują dyplom IB DP. 

16.  Jak liczne są klasy? 

Nasza szkoła jest miejscem kameralnym. W starszych klasach szkoły 

podstawowej (MYP) klasy liczą do 24 osób. W liceum zdarzają się większe klasy, 

z tym że trzeba pamiętać o tym, że większość zajęć odbywa się już wtedy 

z podziałem na grupy przedmiotowe. 

17.  Ile jest miejsc do I klasy LO? 

50. - chcemy utworzyć dwie klasy pierwsze (po 25 osób) 

18.  O której godzinie zaczynają się, a o której kończą zajęcia w LO? 

Lekcje w naszej szkole rozpoczynają się o godzinie 8.15. W klasach pre-DP 

kończą się zazwyczaj o 15.30, a w klasach DP o 17.15 (w zależności od wyboru 

przedmiotów). 

19.  Jak wygląda proces aplikacji do klas MYP? 

W przypadku zainteresowania klasami 5-8 zalecamy kontakt ze szkołą za 

pośrednictwem adresu: spmyp@monnetinternationalschool.pl. Prosimy o 

wypełnienie formularza aplikacyjnego ze strony szkoły i przesłanie go na 

powyższy adres. Następnym krokiem będzie umówienie dziecka na trzy dni 

próbne w naszej szkole. W przypadku rekrutacji do klas 7-8 koniecznym 
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elementem będzie również napisanie przez ucznia egzaminu wstępnego 

z języka angielskiego. 

20.  Czy uczeń MYP zostaje automatycznie przyjęty do liceum Monneta? 

Czy też obowiązują go egzaminy? 

Po klasie 8 nasi najlepsi uczniowie otrzymują od nauczycieli rekomendacje do 

klasy pre-DP i wtedy przechodzą automatycznie do liceum Monneta. Ci 

uczniowie, którzy nie otrzymali rekomendacji, zdają egzaminy wstępne z języka 

angielskiego i matematyki. 

Uczniowie MYP, którzy przychodzą do nas z innych szkół, zdają egzaminy 

wstępne do liceum. 

21.  Jaka jest różnica między sposobem nauczania i materiałem w klasach 

5-8 w szkołach prywatnych (tradycyjnych) i w Monnecie? 

Mamy uprawnienia szkoły publicznej, dlatego realizujemy tę samą podstawę 

programową co w szkołach tradycyjnych. W Monnecie jest jednak zupełnie inne 

podejście do nauczania. Zwykle w szkołach publicznych najważniejsza jest treść, 

czyli to, co uczeń ma opanować. Nauczyciel skupia się zatem na przekazaniu 

podstawowej wiedzy, którą każde dziecko powinno zdobyć. W programie MYP 

koncentrujemy się głównie na umiejętnościach, które uczniowie powinni 

rozwinąć. Nie tyle ważne jest pytanie: „What to teach?”, ile raczej: „How to 

teach?”. 

Uczymy, dając uczniom do rozwiązania zadania, inspirowane prawdziwymi 

współczesnymi problemami, dzięki czemu proces uczenia wydaje się ciekawszy. 

Uczniowie przeprowadzają badania, planują eksperymenty, tworzą kreatywne 

prace. Są zachęcani do samodzielnego myślenia i brania odpowiedzialności za 

własną naukę. Czują się odkrywcami. 

Staramy się, by wiedza miała charakter holistyczny. By tak się stało, realizujemy 

projekty interdyscyplinarne, czyli łączące różne dyscypliny wiedzy. Pokazujemy 

też uczniom, jak najefektywniej zdobywać wiedzę (learn how to learn). 

Wspieramy ich także w rozwoju kompetencji społecznych. Koncentrujemy się 



 
 

 
 

zatem nie tylko na zdobyciu wiedzy akademickiej, ale przede wszystkim na 

wszechstronnym rozwoju młodego człowieka. 

 

 


