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Proszę połączyć definicję z rzeczownikiem.
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ETAPY ŻYCIA DZIECKA

noworodek

niemowlę

dziecko w wieku przedszkolnym

dziecko w wieku szkolnym

nastolatek/nastolatka

osoba, która już ma 18 lat

A od 3. do 6. roku życia

dziecko przez pierwszy rok życia

od 6. roku życia 

etap pierwszych 28 dni życia

pełnoletni/-a (= dorosły/-a)

dziecko w okresie dojrzewania

A

1.

W Polsce nauka jest obowiązkowa do 18. roku życia. Wszystkie etapy edukacji można realizować w instytucjach publicznych lub prywatnych.
Opieka nad najmłodszymi dziećmi może odbywać się w żłobku lub klubie dziecięcym. Kiedy dziecko ma 3 lata, może iść do przedszkola. 
Nie jest to obowiązkowe. 

Kiedy dziecko ma już 6 lat, musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – w szkole lub w przedszkolu. Na wniosek rodziców można odroczyć 
obowiązek szkolny o 1 rok (jeśli dziecko nie ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) i dłużej (jeśli dziecko ma orzeczenie). Do wniosku 
trzeba dołączyć opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły rejonowej. 

Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat i kończy się egzaminem ósmoklasisty. Uczeń ma wtedy wykształcenie podstawowe. 
Wyniki tego egzaminu decydują o przyjęciu do szkoły średniej. 

Proszę przeczytać tekst i wpisać P (prawda) lub F (fałsz). 2.
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W Polsce nauka nie jest obowiązkowa. 

W Polsce nie ma prywatnych przedszkoli. 

Kiedy dziecko ma 3 lata musi iść do przedszkola. 

Odroczenie obowiązku szkolnego odbywa się na wniosek dyrektora szkoły. 

Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmują rodzice.

Egzamin ósmoklasisty odbywa się po szkole podstawowej.

Po liceum, technikum i szkole branżowej można iść na studia.

Studia w Polsce dzielą się na 3 etapy.

F

P – prawda
F – fałsz

Uczeń ma wykształcenie średnie, kiedy skończy jeden z dwóch typów szkół: liceum ogólnokształcące (4 lata) lub technikum (5 lat). 
Po branżowej szkole I stopnia (3 lata) uczeń ma wykształcenie zasadnicze branżowe. Liceum kończy się maturą, czyli egzaminem, 
który uprawnia do studiowania. Uczeń nie ma jednak zawodu. Technikum kończy się maturą, ale także egzaminami zawodowymi. 
Uczeń może iść na studia i ma zawód. Po szkole branżowej są egzaminy zawodowe, ale nie ma matury. Uczeń ma zawód. Jeśli 
chce iść na studia, najpierw musi skończyć liceum dla dorosłych lub branżową szkołę II stopnia. 

Studia w Polsce dzielą się na trzy etapy: studia licencjackie (3 lata), a potem magisterskie (2 lata). Studenci mogą kontynuować 
naukę na studiach doktoranckich. Te etapy dają wykształcenie wyższe I, II i III stopnia. 
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Uwaga: określenia nauczycieli przedmiotów –
pan/pani od matematyki, pan/pani od polskiego itd. 

Kto pracuje w szkole? Proszę wpisać żeńskie formy:3.
nauczyciel – ………………………………………………………………………………
dyrektor – ………………………………………………………….…………………………
wychowawca – …………………………………………………………………………………
psycholog – ……………………………………………………………………………………
pedagog – ………………………………….……………………………………………………
logopeda – ………………………………..……………………………………………………
terapeuta – ………………………………..……………………………………………………
woźny – ………………………………..……………………………………………………

Proszę połączyć wyraz/określenie z definicją.4.
wywiadówka

strój galowy

konsultacje

usprawiedliwienie

świadectwo z czerwonym paskiem

kartkówka

sprawdzian, praca klasowa

A spotkanie rodziców z nauczycielami

wiadomość od rodzica do wychowawczyni o tym, 
dlaczego dziecka nie było w szkole

świadectwo dla osoby, która uzyskała średnią ocen 
minimum 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie

spotkanie rodziców z wychowawcą/wychowawczynią

sprawdzenie wiedzy z całego działu

uroczysty strój w kolorach białym i czarnym lub granatowym

sprawdzenie wiedzy z 3 ostatnich tematów

A
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uczeń/uczennica nie zna języka polskiego

uczeń/uczennica ma problemy z konkretnym 
przedmiotem, bo w swoim kraju nie uczył/a 
się tych samych treści

uczeń/uczennica nie chce iść 
do klasy z polskimi dziećmi

uczeń/uczennica chce się uczyć języka i 
kultury swojego kraju

uczeń zdaje egzamin ósmoklasisty, maturę

A lekcje wyrównawcze, 1 przedmiot = 
1 godzina w tygodniu przez 12 miesięcy

oddział przygotowawczy przez 1 rok 
(są one tylko w kilku miastach w Polsce) 

konsulat lub stowarzyszenie organizują 
w szkole dodatkowe zajęcia

dodatkowa, bezpłatna nauka języka polskiego, 
minimum 2 godziny w tygodniu

rodzic składa wniosek o dostosowanie warunków 
i form egzaminu, rada pedagogiczna (nauczyciele) 
muszą wyrazić pozytywną opinię

A

zainteresowania

rodzinna tradycja

umiejętności

miejsce zamieszkania

sytuacja na lokalnym rynku pracy

cechy charakteru

sytuacja na globalnym rynku pracy

marzenia 

samoocena

temperament

Uczniowie, którzy przyjechali do Polski z innego kraju, mają dodatkowe opcje. 
Proszę połączyć opis sytuacji z rozwiązaniem.5.

Jak wybrać szkołę, studia, zawód? Proszę zaznaczyć, co jest według ciebie ważne.6.

Proszę opowiedzieć, jaki chcesz wybrać zawód i dlaczego?



6

Materiały do nauki o Polsce „Szkolnictwo” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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Przydatne informacje:

Rejestr szkół i placówek oświatowych
https://rspo.gov.pl/

Lista uczelni wyższych w Wielkopolsce
http://www.rgsw.edu.pl/katalog-uczelni/wielkopolskie/

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile
http://ko.poznan.pl/kuratorium/kontakt/

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
http://kopd.poznan.pl/

Informacje dla cudzoziemców o systemie edukacji i rekrutacji do poznańskich szkół 
(także w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
https://www.cdzdm.pl/PL-H586/cudzoziemcy-i-powracajacy.html

Informacje o studiach w Poznaniu
https://www.cdzdm.pl/PL-H154/studia-w-poznaniu.html
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