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1.Uzupełnij tabelę tyloma słowami, ile przychodzą ci do głowy 
 

Przedmioty szkolne Przybory szkolne Typy szkół 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.Obejrzyj wideo lub przeczytaj tekst na prezentacji. Potem wstaw do tekstu brakujące 

słowa. Nie podglądaj 😊 
 

W Polsce jak na całym świecie jest kilka etapów edukacji. Małe dzieci, których rodzice pracują, chodzą do 

.........................., a później, kiedy mają 3-5 lat do .............................. Kiedy dzieci kończą 5 lat mogą zostać 

na jeden rok w przedszkolu albo pójść do szkoły do klasy 0. .............................. (klasa zero) jest 

obowiązkowa. Później dzieci zaczynają ...................................... (podstawówkę). Od 2017 roku 

podstawówka ma 8 klas. Wcześniej miała 6 klas, a po niej było gimnazjum.  

W pierwszych trzech ................................... szkoły podstawowej dzieci uczą się z jedną główną 

nauczycielką, nie mają różnych ................................. (oprócz religii i języków obcych) i nie dostają 

.......................... Ten etap nazywa się "kształcenie zintegrowane". Od czwartej klasy dzieci mają już 

różnych nauczycieli i różne przedmioty. 

W szkole podstawowej uczniowie nie mogą decydować, na jakie przedmioty chcą chodzić. Ich rodzice 

mogą tylko decydować, czy ich dziecko będzie chodzić na religię lub etykę. Na początku liceum 

ogólnokształcącego uczniowie wybierają ............................ klasy, która pasuje do ich zainteresowań. To 

mogą być klasy informatyczne, architektoniczne, medyczne, językowe, prawnicze i tak dalej.  Na przykład 

w klasie medycznej jest więcej godzin biologii i chemii niż w klasie prawniczej. To dlatego, że żeby dostać 

się na studia medyczne, uczniowie muszą mieć wysokie .................................. z biologii na maturze. Na 

maturze wszyscy muszą .................................. język polski, matematykę i język obcy. 

Po szkole podstawowej dzieci muszą zdawać egzaminy. Wyniki z egzaminów są bardzo ważne, jeśli 

uczniowie chcą dostać się do dobrej ........................................ Absolwent szkoły podstawowej może już się 

więcej nie uczyć, ale może też pójść do liceum ogólnokształcącego (4 lata), liceum profilowanego (5 lat), 

technikum (5 lat) albo szkoły branżowej (3 lata). Liceum ogólnokształcące jest najpopularniejsze. 
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................................, którzy wybrali te szkołę planują pójść na studia. Inaczej jest z uczniami, którzy 

zdecydowali się pójść do liceum profilowanego (np. plastycznego lub muzycznego) lub technikum. Ci 

młodzi ludzie mogą albo pójść na studia albo od razu zacząć pracę w swoim ......................... Uczniowie 

technikum branżowego nie mogą pójść na studia, bo nie zdają na koniec szkoły egzaminu maturalnego 

(matury). 

Uniwersytety w Polsce mogą być publiczne i prywatne. Publiczne ......................... są darmowe. Absolwenci 

liceów wybierają najpierw uczelnię, potem ................................... (np. filologiczny, pedagogiczny, 

informatyczny), a potem .................................. studiów (np. filologia angielska). Najpierw studenci robią 

.........................., który trwa sześć semestrów lub studia inżynierskie (siedem semestrów), a potem mogą 

zapisać się na studia magisterskie, które trwają trzy lub cztery semestry. Większość polskich studentów 

decyduje się na studia magisterskie. Żeby dostać tytuł licencjata lub magistra zwykle trzeba zdać wszystkie 

egzaminy i obronić ........................................................ lub projekt dyplomowy. 

4.Odpowiedz na pytania 
1. Ile klas jest w szkole podstawowej? 

2. Jak inaczej nazywa się klasa 0? 

3. Czy dzieci w podstawówce mają różne przedmioty? 

4. Ile jest typów szkół średnich? 

5. Jakie przedmioty są obowiązkowe na maturze? 

6. Ile trwają studia inżynierskie? 

7. Co trzeba zrobić, żeby dostać tytuł magistra? 

5. Dopisz dopełnienie do podanych czasowników 
 

1. Zdawać/zdać ............................................................................................................... 

2. Oblewać/ oblać ........................................................................................................... 

3. Bronić/ obronić ........................................................................................................... 

4. Chodzić/ pójść ............................................................................................................. 

5. Dostawać się / dostać się ............................................................................................ 

6. Zapisywać się/ zapisać się ............................................................................................... 

7. Wybierać/ wybrać ........................................................................................................... 

 

6.Do podanych słów dopisz skojarzenie/ wspomnienie ze swojego życia (association/ 

memory). Przedyskutuj je na lekcji lub z partnerem językowym 

1. pierwszy dzień w szkole .................................................................................................................... 

2. sala gimnastyczna ............................................................................................................................. 

3. zła ocena ........................................................................................................................................... 

4. wredny nauczyciel ............................................................................................................................ 

5. długa przerwa ................................................................................................................................... 

6. najtrudniejszy przedmiot .................................................................................................................. 

7. niepotrzebny przedmiot ................................................................................................................... 

8. matura ............................................................................................................................................. 
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Odpowiedzi 
2. Odpowiedzi do tekstu są  w prezentacji i wideo ( to ten sam tekst) 

3.1.8, 2.zerówka. 3.tak, ale od 4. Klasy, 4.4, 5.język polski, matematyka i język obcy, 6. Siedem semestrów, 

7. Trzeba zdać egzaminy i obronić pracę dyplomową lub egzamin dyplomowy 

4.1. i 2. Egzamin, 3. Pracę dyplomową, projekt dyplomowy, 4. Do szkoły/ na studia, 5. Na studia/ na kurs, 

7. Przedmiot, profil klasy, wydział, uczelnię, kierunek 
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