W szkole (A2)
Krzysztof: Witaj, jestem tu nowy i chciałbym poznać kogoś, kto uczy się w klasie III b.
Ania: Cześć, jestem Ania. Masz szczęście, bo właśnie ja chodzę do tej właśnie klasy. Co chciałbyś
wiedzieć?
Krzysztof: Wszystko mnie interesuje. Obawiam się nauczycieli i przedmiotów. Boję się, że sobie nie
poradzę. Wcześniej chodziłem do szkoły w mniejszej miejscowości, mam spore wątpliwości, czy dam
radę, głównie chodzi mi o poziom nauczania.
Ania: Jestem pewna, że sobie poradzisz. W naszej szkole jest bardzo przyjemnie. Nasza klasa liczy 32
uczniów - pani wychowawczynie nazywa się Gizela Michorczuk i jest naprawdę dobrym nauczycielem.
Można z nią porozmawiać praktycznie o wszystkim. Cieszę się, że trafiliśmy na takiego właśnie
nauczyciela.
Krzysztof: Czy w tym liceum są przedmioty fakultatywne? Bardzo interesuje mnie łacina, chciałbym
zdawać na prawo.
Ania: Mamy przedmioty fakultatywne, ale w formie wykładów, są nieobowiązkowe, za uczestnictwo w
nich gromadzisz punkty, które mogą ci podwyższyć średnią.
Krzysztof: Dobrze wiedzieć, że w tej szkole jest taka możliwość.
Ania: Dzwonek! Zapraszam Cię, usiądźmy razem - będzie Ci raźniej!
Krzysztof: To miło z twojej strony.

Odpowiedz na pytania do tekstu
1) Czym martwi się Krzysztof rozpoczynając naukę w nowej szkole?
a) Krzysztof boi się, że nie będzie miał przyjaciół.
b) Krzysztof obawia się atmosfery w szkole
c) Krzysztof martwi się, czy sobie poradzi w nowej szkole
d) Krzysztof obawia się, że z nikim się nie zaprzyjaźni
2) Jak nazywa się nowa wychowawczyni Krzysztofa i jaka jest?
a) Wychowawczyni Krzysztofa nazywa się Gizela Michorczuk i jest dobrym nauczycielem.
b) Wychowawczyni Krzysztofa to Gizela Michorczuk. Jest bardzo wymagająca i uczniowie nie lubią
jej.
c) Wychowawczyni nazywa się Anna Parys i trzeba na nią uważać.
d) Wychowawczyni Krzysztofa nazywa się Sabina Jurzyk i jest świetnym nauczycielem.
3) Na jakiej zasadzie w szkole odbywają się zajęcia fakultatywne?
a) Przedmioty fakultatywne są wymagane przez nauczycieli i bardzo trudno dostać się na listę.
Przez to uczniowie nie uczęszczają na nie.
b) Nikt nie chce chodzić na zajęcia fakultatywne, które odbywają się w innej części miasta.
c) Zajęcia fakultatywne są tylko dla najlepszych uczniów.
d) Przedmioty fakultatywne są nieobowiązkowe, odbywają się w formie wykładów, za
uczestnictwo w nich uczniowie otrzymują punkty, które mogą ci podwyższyć średnią.
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Odpowiedz na więcej pytań:
4) Jaki kierunek chce studiować Krzysztof?
a) Krzysztof chce zostać weterynarzem.
b) Krzysztof chce studiować prawo
c) Krzysztof wybiera się na medycynę
d) Krzysztof nie myśli jeszcze o studiach.
5) Co zaproponowała Ania nowemu koledze?
a) Ania zaprosiła Krzysztofa na obiad
b) Ania zaproponowała Krzysztofowi, że pokaże mu miasto
c) Ania zaproponowała, że po lekcjach pójdą na kawę.
d) Ania zaproponowała nowemu koledze, by usiadł obok niej w ławce.

Źródło: https://lingua.com/pl/polski/czytanie/w-szkole/
Rozwiązanie: 1) c 2) a 3) d 4) b 5) d
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