
PSYCHOZABAWA 

 

O RANY, KLASÓWKA!?  

 

1. Pani zapowiedziała klasówkę z historii:  

a) Nie boisz się, historii uczyłeś się cały rok, lubisz ją i znasz na szóstkę.  

b) Wpadasz w panikę, do drugiej w nocy kujesz daty. Rano pytasz brata, co 

wydarzyło się w 1410 roku?!!!??? Czy chodzi o wybuch drugiej wojny światowej, 

czy o bitwę pod Grunwaldem???  

c) Nic nie umiesz i masz to w nosie. Najwyżej dostaniesz jedynkę.  

d) Od razu po zapowiedzi klasówki powtarzasz sobie najważniejsze wydarzenia 

z tego okresu. Wieczór przed klasówką spędzasz na przykład w kinie.  

2. Dzień przed klasówką siedzisz nad podręcznikiem, mama woła cię, bo już 

jest obiad.  

a) Oczywiście idziesz. I tak wszystko umiesz.  

b) Nie idziesz, nie będziesz jadł, nie masz czasu, wszystko ci się już i tak pokręciło 

i musisz sprawdzić, czy Stalin to miejscowość, czy jakiś facet?!  

c) Oczywiście, idziesz. I tak nie czytałeś tego podręcznika, tylko myślałeś o 

filmie.  

d) Oczywiście, idziesz. I tak już koniec nauki, należy odpocząć przed klasówką.  

3. Trzeba zapakować plecak.  

a) Robisz to zawsze wieczorem, wszystko w szufladach i na biurku leży na swoim 

miejscu, więc nie masz z tym kłopotu. Zeszyt do klasówki i nowy, wypróbowany 

długopis przyszykowałeś już wczoraj. Na wszelki wypadek bierzesz ołówek i 

linijkę, może trzeba będzie zrobić jakiś wykres?  

b) Plecak pakujesz w ostatniej chwili, z rozpaczą szukasz zeszytu, zapominasz o 

długopisie, pakujesz trzy niepotrzebne tego dnia podręczniki, cały czas 

powtarzasz przy tym daty. Kiedy, na litość Boską, zaczęła się piąta wojna 

światowa???!!  



c) Bierzesz plecak bez pakowania. I tak zawsze nosisz wszystko, a jeśli czegoś 

nie ma, to Michał ci pożyczy.  

d) Plecak tym razem pakujesz wieczorem. Sprawdzasz, czy masz zeszyt do 

klasówek i dobry długopis. Rano zaglądasz tam jeszcze raz.  

4. Idziesz do szkoły.  

a) Tak, jak zwykle, będziesz pół godziny wcześniej. Nie śpieszysz się, przed 

wyjściem zjadasz dobre śniadanie.  

b) Wychodzisz trochę wcześniej, mimo to pędzisz jak do pożaru. Klasówka jest 

na trzeciej lekcji, ale może ją przełożyli, zresztą chcesz pogadać jeszcze z Beatą, 

może ona wie, kto w czasie drugiej wojny światowej zwyciężył, Szwajcarzy czy 

Szwedzi?!  

c) Wychodzisz w ostatniej chwili, a nawet parę minut potem. Najwyżej się 

spóźnisz.  

d) Wychodzisz trochę wcześniej, chcesz jeszcze porozmawiać z Beatą, która 

wszystko wie. Może ci powie, ile czasu trwało oblężenie Stalingradu?  

5. Już piszesz klasówkę!  

a) Jak było do przewidzenia, jest to bułka z masłem. Szóstka murowana, wcale 

się nie denerwujesz.  

b) O, rany, co za okropny temat! Coś tam wiesz, ale o wiele za mało. Usiłujesz 

ściągać od kolegi, niestety on też siedzi nad pustą kartką. Płakać ci się chce, ale 

piszesz, co wiesz, może chociaż będzie z tego trója z dwoma?  

c) Strasznie nudny temat. Co to kogo obchodzi? Ale kiedyś widziałeś taki film, 

opiszesz go, może jakoś przejdzie? A jak nie, to nie, jedna jedynka więcej, czy 

mniej …  

d) Fajny temat. Okazuje się, że wiesz więcej, niż myślałeś. Może dostaniesz 

piątkę?  

 

 

 



ROZWIĄZANIE  

Jeśli podkreślisz większość odpowiedzi A  

Jesteś takim ideałem, że aż trudno w to uwierzyć!  

Podkreśliłeś większość odpowiedzi B  

Nie zostawiaj nauki na ostatnią chwilę. Czytaj coś, może chociaż gazety! 

Porozmawiaj z rodzicami, może ci pomogą, bo jesteś okropnie nerwowy. To nie 

twoja wina, ale warto coś z tym zrobić. Może się za bardzo przejmujesz? Postaraj 

się uczyć regularnie i nie zarywaj nocy przed egzaminami. Na pewno możesz dać 

sobie radę!  

Podkreśliłeś większość odpowiedzi C  

Nie wierzymy, żeby wszystko było ci tak obojętne. Może masz jakieś 

zmartwienie? Chyba wiesz, czy lubisz szkołę, czy nie. Trzeba ją skończyć, a jeśli 

zostaniesz na drugi rok, to będziesz chodził do niej o rok dłużej.  

Zakreśliłeś odpowiedzi D  

Dobrze. Tak trzymać! 

 


