
Enseignements
pour les élèves du Lycée

Program nauczania 
w Liceum



Créé en 1919, le Lycée français de Varsovie (LFV) est un établissement scolaire 
international d’enseignement français qui accueille aujourd’hui plus de 700 
élèves de 42 nationalités différentes. C’est la seule école en Pologne homo-
loguée par l’Etat français. L’établissement est membre du réseau mondial d’édu-
cation géré par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) et qui 
rassemble 540 établissements dans 138 pays à travers le monde.

Liceum Francuskie w Warszawie (LFV), utworzone w 1919 r., jest międzynarodo-
wą placówką oświatową oferującą francuski program edukacji, w której obec-
nie uczy się ponad 700 uczniów z 42 krajów. To jedyna szkoła w Polsce, która 
posiada akredytację francuskiego Ministerstwa Edukacji. Szkoła jest częścią 
sieci szkół Agencji ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą (Agence pour l’en-
seignement français à l’étranger - AEFE), która zrzesza 540 francuskich szkół na 
całym świecie.

  
Le Lycée français de Varsovie offre un enseignement de haute qualité et continu 
de la maternelle au lycée, pour les enfants de 2 à 18 ans.  Les enseignements sont 
prodigués par une équipe de 70 professionnels certifiés, dont la majorité sont 
des locuteurs natifs.

4 niveaux d’éducation:
• École Maternelle (pour les enfants de 2 à 5 ans)
• École Élémentaire (de 6 à 10 ans)
• Collège (de 11 à 14 ans)
• Lycée (de 15 à 17 ans)

Liceum Francuskie w Warszawie oferuje program edu-
kacji wysokiej jakości od Przedszkola do Liceum dla 
dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Nauczanie prowadzone 
jest przez 70 wysoko wykwalifikowanych nauczycie-
li, z których większość stanowią native speakerzy.

4 poziomy edukacji:
• Przedszkole (dla dzieci w wieku 2 – 5 lat)
• Szkoła Podstawowa (6 – 10 lat)
• Gimnazjum (11 – 14 lat)
• Liceum (15 – 17 lat)

LICEUM FRANCUSKIE W WARSZAWIE

100 lat tradycji i doskonałości w nauczaniu

Pełna oferta edukacyjna

LE LYCÉE FRANÇAIS DE VARSOVIE

100 ans de tradition et d’excellence

Une offre d’enseignement complète 



Le lycée constitue les trois dernières années du secondaire et mène à l’obtention 
du baccalauréat français, qui est reconnu partout au monde et qui ouvre les 
portes des plus grandes universités et écoles privées polonaises, françaises, 
européennes, mais aussi anglo saxonnes. 

En plus des enseignements communs à tous, l’élève fait un choix de spécialités 
afin d’approfondir l’étude de 3 disciplines. Le lycéen bénéficie d’un accompagne-
ment personnalisé pour l’aider à s’orienter vers le programme universitaire qu’il 
désire poursuivre. Tout est mis en œuvre pour encourager l’élève à atteindre ses 
objectifs personnels de développement, en plus de sa réussite académique, 
essentielle pour une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. 

Trzyletnią naukę w liceum kończy przystąpienie do francuskiej matury, która jest 
dyplomem uznawanym na całym świecie i przepustką do najlepszych uniwer-
sytetów i prywatnych szkół wyższych w Polsce i za granicą.
 
Oprócz ogólnych przedmiotów licealista wybiera trzy dodatkowe dyscypliny, w któ-
rych będzie się specjalizował. Aby móc lepiej przygotować się do aplikowania na 
wybraną uczelnię może korzystać ze specjalnego indywidualnego i spersonali-
zowanego wsparcia. Taka edukacja stawia na doskonalenie ucznia nie 
tylko w wymiarze szkolnym ale i pozaszkolnym wspierając jego rozwój 
osobisty co jest niezbędne w dalszej nauce na studiach wyższych. 

Państwa dziecko odniesie wiele korzyści przebywając w wielokulturowym i wielo-
języcznym środowisku szkoły, w której uczą się dzieci z ponad 40 krajów. Waż-
nym aspektem programu szkolnego, oprócz języka francuskiego, jest także nauka 
języków obcych dlatego placówka przygotowała specjalny program powitalny dla 
dzieci rozpoczynających naukę francuskiego, a także międzynarodową sekcję 
języka polskiego. Dodatkowo uczniowie będą mieli także możliwość uczestniczenia 
w wyjazdach szkolnych za granicę (wycieczki kulturalne, obozy językowe i sporto-
we).

Votre enfant profitera au quotidien de l’environnement multiculturel et multi-
lingue de l’établissement : plus de 40 nationalités sont actuellement représentées. 
En plus de la langue française, objet d’apprentissage central, l’enseignement des 
langues étrangères est au cœur du programme d’enseignement, avec un dis-
positif  d’accueil des élèves peu francophones et une section internationale 
polonaise. Durant leur scolarité, les élèves pourront participer à des voyages sco-
laires culturels, linguistiques ou sportifs à l’étranger. 

FRANCUSKIE LICEUM
LE LYCÉE FRANÇAIS 

Un environnement multiculturel et multilingue

Wielokulturowe i wielojęzyczne otoczenie

Przygotowanie do studiów wyższych w kraju i za granicą 

Une préparation pour des études supérieures partout à l’international



De nombreux projets pédagogiques et sorties culturelles sont organisés pour 
garder le lien avec le contexte local (musée, théâtre, opéra, cinéma, rencontres 
sportives, etc.). Les élèves peuvent suivre 2 heures de cours de Polonais langue 
étrangère ou intégrer la section internationale polonaise pendant laquelle les 
élèves suivent 4 heures de Polonais (langue et littérature) et 2 heures d’histoire en 
langue polonaise.

Option CAV : Cinéma Audiovisuel : l’élève développe des compétences en matière d’analyse et 
de production cinématographique et audiovisuelle et découvre la culture du 7e art. 

Opcja SAW : Sztuka AudioWizualna: uczeń rozwija kompetencje z zakresu analizy i produkcji 
kinematograficznej i audiowizualnej oraz pogłębia ogólną wiedzę na temat dziesiątej muzy.

Option Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) en anglais : l’élève approfondit ses connaissan-
ces en SVT au-delà du programme scolaire commun, en participant à de nombreuses activités 
organisées en anglais.

Opcja Biologia i Geologia (BiG) po angielsku: rozszerzenie wiedzy biologicznej i geologicznej 
ponad program szkolny, uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych po angielsku. 

DGEMC (droit et grands enjeux du monde contemporain) : étude de grands thèmes du monde 
contemporain à travers la manière dont ils sont saisis par le droit. Cette option est recommandée 
pour des études en droit, sciences politiques ou commerce.

DGEMC (prawo i główne wyzwania współczesnego świata): rozumienie głównych wątków współ-
czesnego świata z perspektywy prawa. Ta opcja jest polecana na studia prawnicze, politologiczne 
lub biznesowe.

Latin : outre son apport dans la connaissance de la langue française, le latin per-
met de se familiariser avec de nombreux arts (littérature, peinture, sculpture, archi-
tecture…) par le biais de la mythologie et de l’histoire. Il est indispensable à tout étu-
diant en lettres, et recommandé à tout étudiant en sciences humaines et en droit. 

Łacina: oprócz wkładu w znajomość języka francuskiego, łacina pozwala zapoznać się z wielo-
ma sztukami (literaturą, malarstwem, rzeźbą, architekturą itp.) poprzez mitologię i historię. Jest 
niezbędna dla każdego studenta literatury i polecana każdemu studentowi nauk humanistycznych 
i prawniczych.

Maths expertes ou complémentaires : approche approfondie des mathématiques pour de futurs 
étudiants en commerce, sciences économiques, médecine ou études d’ingénieur.    

Matematyka ekspercka lub uzupełniająca: dogłębne podejście do matematyki dla przyszłych 
studentów kierunków biznesowych, ekonomicznych, medycznych lub inżynierskich.

W ramach integracji z miejscowym otoczeniem, regularnie organizowane są różno-
rodne projekty edukacyjne oraz wycieczki szkolne (wyjścia do muzem, do kina, 
teatru, opery, spotkania sportowe, itp.). Uczniowie mogą wybrać 2 godz. zajęć ję-
zyka polskiego jako języka obcego tygodniowo lub dołączyć do sekcji międzyna-
rodowej w której są 4 godziny nauki języka (w tym literatury polskiej) i 2 godziny 
historii nauczanej w języku polskim.

Stały kontakt z lokalnym środowiskiem 

Dodatkowe zajęcia i specjalizacje

Un contact permanent avec le contexte local

OPTIONS ET SPÉCIALISATIONS



Dodatkowe atuty

PROGRAMY NAUCZANIA

• Formation citoyenne de votre enfant (développement d’un esprit critique,  
ouverture d’esprit, approche éthique et responsable des questions de société)  
Edukacja obywatelska (rozwijanie zmysłu krytycznego, etycznego i odpowiedzial-
nego podejścia do wyzwań i kwestii współczesnego społeczeństwa) 

• Apprentissage de la démarche scientifique basée sur l’expérimentation  
et l’observation  
Kształcenie podejścia naukowego opartego na eksperymentach i obserwacji 

• Accompagnement individualisé pour l’orientation et le choix des études 
supérieures 
Indywidualne wsparcie przy wyborze dalszej edukacji i kierunków studiów 
wyższych

Les plus pour votre enfant

PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT

3 sections au choix de la Seconde à la Terminale :
3 sekcje do wyboru od pierwszej do trzeciej i ostatniej klasy Liceum:

Section Générale (SG)
Sekcja ogólna

Section Internationale 
polonaise (SI)

Międzynarodowa sekcja 
jęz. polskiego 

Section Européenne (SE)
Sekcja europejska

Tronc commun
Wspólne przedmioty

Tronc commun
Wspólne przedmioty

Tronc commun
Wspólne przedmioty

Option 
Cinéma Audiovisuel

Opcja 
Sztuka Audiowizualna

Langue 
et littérature polonaise

Język polski 
i literatura polska

SVT en anglais
Biologia i Geologia 

po angielsku

Latin
Łacina

Histoire-géographie en polonais 
Historia-geografia po polsku

Latin
Łacina

Latin
Łacina



Lycée
Liceum
ul. Walecznych 4/6
03-916 Warszawa (Saska Kępa)
info@lfv.pl
tél. : (48) 22 616 54 01

Site internet / Strona internetowa: 
www.lfv.pl

Suivez toute notre actualité sur Facebook / 
Facebook: 
@lfv.varsovie

Procédure d’inscription
Zasady zapisu

Etape 1 : 
Préinscription en ligne sur notre site lfv.pl

Etap 1: Rejestracja online na lfv.pl

Etape 2 : 
Examen du dossier pédagogique par la direction

Etap 2: Analiza aplikacji przez dyrekcję szkoły

Etape 3 : 
Confirmation et paiement des frais d’inscription

Etap 3: Potwierdzenie i uiszczenie opłaty wpisowej

Informacje i Zapisy

Renseignements et Inscriptions

http://www.lfv.pl

