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Rozwiąż nasz test i przekonaj się, czy naprawdę cieszysz się z wakacji,

czy tak naprawdę JUŻ TĘSKNISZ ZA SZKOŁĄ?

 

 

Test: Czy szybko zatęsknisz za Naszą S

 

1. Wyobraź sobie kolejny tydzień wakacji z temperaturą powyżej 35 stopni. Chciał

wejść do szkoły, usiąść w holu na ławce (np. tej obok sklepiku, w którym są zimne napoje w dobrej 

cenie) i ponarzekać, że ta pogoda, to nie do wytrzymania, 

• TAK 

• NIE 

2. Albo inaczej. Pojechałaś/eś pod namioty ze znajomymi. Leje trzeci dzień

buty, mokre ... (dopisz co tam chcesz, np. ognisko i jesz na zimno 12 konserwę rybną z oczywiście 

mokrym chlebem). A w szkole nawet jak pada, to nie jest nudno. Prawda?

• TAK 

• NIE 

(I nigdy nie widziałam, żeby ktoś jadł konserwy rybne z mokrym chlebem).

3. Wyobraź sobie 7 grilla w tygodniu

kolejną koszulkę śmierdzącą spalonym tłuszczem. Poszłoby się na ten wuef, z którego tyle razy 

uciekałaś/eś? A może usiąść w parku i poczuć zapach kwitnących lip (pod warunkiem, że nie 

wybierzesz ławeczki w okolicy Tego Drzewa)?

• TAK 

• NIE 

4. Wyruszasz po nowe znajomości

osób musisz spotkać, zanim docenisz ludzi z klasy i zatęsknisz za nimi? 

w tym momencie spotkać się z kimś ze szkoły

• TAK 

• NIE 

5. Budzisz się rano, tak koło 12. Jeżeli choć raz pomyślałeś „No i co tu dziś robić?” zaznacz TAK. 

(Prawda, że w roku szkolnym nie masz takich problemów?)

• TAK 

• NIE (nie wierzę, zastanów się jeszcze raz)

wakacje ... 
Rozwiąż nasz test i przekonaj się, czy naprawdę cieszysz się z wakacji,

tak naprawdę JUŻ TĘSKNISZ ZA SZKOŁĄ?

Test: Czy szybko zatęsknisz za Naszą Szkołą

Wyobraź sobie kolejny tydzień wakacji z temperaturą powyżej 35 stopni. Chciał

wejść do szkoły, usiąść w holu na ławce (np. tej obok sklepiku, w którym są zimne napoje w dobrej 

i ponarzekać, że ta pogoda, to nie do wytrzymania, a tutaj, proszę, przyjemny chłód?

pod namioty ze znajomymi. Leje trzeci dzień

buty, mokre ... (dopisz co tam chcesz, np. ognisko i jesz na zimno 12 konserwę rybną z oczywiście 

mokrym chlebem). A w szkole nawet jak pada, to nie jest nudno. Prawda?

widziałam, żeby ktoś jadł konserwy rybne z mokrym chlebem).

w tygodniu, policz wszystkie kalorie, które w siebie wrzuciłaś/eś i powąchaj 

kolejną koszulkę śmierdzącą spalonym tłuszczem. Poszłoby się na ten wuef, z którego tyle razy 

iekałaś/eś? A może usiąść w parku i poczuć zapach kwitnących lip (pod warunkiem, że nie 

cy Tego Drzewa)? 

nowe znajomości (w końcu w czasie wakacji jest tyle możliwości

musisz spotkać, zanim docenisz ludzi z klasy i zatęsknisz za nimi? 

w tym momencie spotkać się z kimś ze szkoły? 

Budzisz się rano, tak koło 12. Jeżeli choć raz pomyślałeś „No i co tu dziś robić?” zaznacz TAK. 

roku szkolnym nie masz takich problemów?) 

NIE (nie wierzę, zastanów się jeszcze raz) 

Rozwiąż nasz test i przekonaj się, czy naprawdę cieszysz się z wakacji, 

tak naprawdę JUŻ TĘSKNISZ ZA SZKOŁĄ? 

zkołą? 

Wyobraź sobie kolejny tydzień wakacji z temperaturą powyżej 35 stopni. Chciałabyś/chciałbyś 

wejść do szkoły, usiąść w holu na ławce (np. tej obok sklepiku, w którym są zimne napoje w dobrej 

przyjemny chłód? 

pod namioty ze znajomymi. Leje trzeci dzień. Mokry śpiwór, mokre 

buty, mokre ... (dopisz co tam chcesz, np. ognisko i jesz na zimno 12 konserwę rybną z oczywiście 

mokrym chlebem). A w szkole nawet jak pada, to nie jest nudno. Prawda? 

widziałam, żeby ktoś jadł konserwy rybne z mokrym chlebem). 

, policz wszystkie kalorie, które w siebie wrzuciłaś/eś i powąchaj 

kolejną koszulkę śmierdzącą spalonym tłuszczem. Poszłoby się na ten wuef, z którego tyle razy 

iekałaś/eś? A może usiąść w parku i poczuć zapach kwitnących lip (pod warunkiem, że nie 

końcu w czasie wakacji jest tyle możliwości). Ile beznadziejnych 

musisz spotkać, zanim docenisz ludzi z klasy i zatęsknisz za nimi? Czy chciałabyś/chciałbyś 

Budzisz się rano, tak koło 12. Jeżeli choć raz pomyślałeś „No i co tu dziś robić?” zaznacz TAK. 



6. Poznajesz świetnych ludzi. Niestety, gadają tylko w obcym języku. Jeżeli wyczerpał

wszystkie „how are you” i „nice to meet you” to zapewne podejmiesz bardzo o

postanowienie, że od września to już na pewno zaczniesz się porządnie uczyć angielskiego

A chciałabyś/chciałbyś teraz wrócić choć na jedną lekcję po parę słówek?

• TAK 

• NIE (Really? Are you sure?)

7. Szał wyprzedaży letnich. Widzisz wielki napis SALE (t

przy zakupie dwóch rzeczy dodatkowe 

kupić coś z nowej kolekcji (droższa o 20% niż w sąsiednim sklepie 

stracisz? Jeżeli nie masz pojęcia, to cóż, wypadałoby wrócić na matematykę. Były takie zadania? 

• TAK 

• NIE 

8. Myślałeś dzisiaj o szkole? 

• TAK 

• NIE 

9. Wymień 3 osoby, które Cię bardzo, powiedzmy, denerwują. Hi, hi. I znowu pomyślałeś o szkole. 

Prawda? 

• TAK 

• NIE 

10. No dobra, to jeszcze zajrzyjmy na Twojego Facebooka. Co? Znowu ludzie ze szkoły?

• TAK 

• NIE 

 

Wynik Twojego testu (zdecydowana przewaga TAK

Ciebie. Ty już tęsknisz za szkołą. No niestety, jakoś musisz sobie z t

przecież TYLKO DWA MIESIĄCE. Mimo wszystko baw się dobrze.

 

*Jeżeli wybrałaś/eś więcej razy NIE, to na pewno się pomylił

 

 

Wspaniałych

I do zobaczenia!!!

Poznajesz świetnych ludzi. Niestety, gadają tylko w obcym języku. Jeżeli wyczerpał

wszystkie „how are you” i „nice to meet you” to zapewne podejmiesz bardzo o

e od września to już na pewno zaczniesz się porządnie uczyć angielskiego

byś teraz wrócić choć na jedną lekcję po parę słówek? 

NIE (Really? Are you sure?) 

Szał wyprzedaży letnich. Widzisz wielki napis SALE (to też do punktu 6) i czytasz:

przy zakupie dwóch rzeczy dodatkowe -15% na każdą, przecena dla osób, które zdecydują się 

kupić coś z nowej kolekcji (droższa o 20% niż w sąsiednim sklepie – sprawdziłaś/eś). Zyskasz, czy 

sz pojęcia, to cóż, wypadałoby wrócić na matematykę. Były takie zadania? 

Wymień 3 osoby, które Cię bardzo, powiedzmy, denerwują. Hi, hi. I znowu pomyślałeś o szkole. 

No dobra, to jeszcze zajrzyjmy na Twojego Facebooka. Co? Znowu ludzie ze szkoły?

Wynik Twojego testu (zdecydowana przewaga TAK*) świadczy o tym, że wakacje po prostu nie są dla 

No niestety, jakoś musisz sobie z tym poradzić. Ale nie martw się. To 

przecież TYLKO DWA MIESIĄCE. Mimo wszystko baw się dobrze. 

eś więcej razy NIE, to na pewno się pomyliłaś/eś. Rozwiąż test jeszcze raz.   

Wspaniałych wakacji

I do zobaczenia!!!

Poznajesz świetnych ludzi. Niestety, gadają tylko w obcym języku. Jeżeli wyczerpałaś/eś już 

wszystkie „how are you” i „nice to meet you” to zapewne podejmiesz bardzo odważne 

e od września to już na pewno zaczniesz się porządnie uczyć angielskiego.  

 

o też do punktu 6) i czytasz: wszystko -30%, 

15% na każdą, przecena dla osób, które zdecydują się 

sprawdziłaś/eś). Zyskasz, czy 

sz pojęcia, to cóż, wypadałoby wrócić na matematykę. Były takie zadania?  

Wymień 3 osoby, które Cię bardzo, powiedzmy, denerwują. Hi, hi. I znowu pomyślałeś o szkole. 

No dobra, to jeszcze zajrzyjmy na Twojego Facebooka. Co? Znowu ludzie ze szkoły? 

) świadczy o tym, że wakacje po prostu nie są dla 

ym poradzić. Ale nie martw się. To 

wakacji 

I do zobaczenia!!! 


