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II etap X Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego 

„Z poprawną polszczyzną na co dzień…” 

Gimnazjum 

 

Czas: 45 minut 

 

Polecenia 

� Przepisz poniższy tekst, poprawiając wszystkie błędy. 

� Oddaj nauczycielowi tylko kartkę z poprawionym tekstem. 

� Pisz czytelnie. 
 

 

O tym, dlaczego moja klasa cieszy się złą opinią w szkole 

 

 Moja klasa od początku gimnazjum cieszy się złą opinią w szkole, dlatego bo wszyscy 

nauczyciele uwzięli się na nas. Dobrze. Zgodzę się z opinią, że jest spokojniej, kiedy nie ma  

w klasie Bruno Matejko, Hugo Lato i Franka Bernardelli. W każdym bądź razie pedagogowie 

powinni zrozumieć, że jesteśmy w trudnym wieku. Znikąd zrozumienia i pochwały. Same 

skargi i zarzuty. Wczoraj wychowawczyni krzyczała na dziewczyny, dlatego bo ubrały na w-f 

buty na wysokim obcasie. Nie chciała słuchać, że im jest tak wygodnie. Chłopacy też 

podpadli, dlatego gdyż rozmawiali przez telefony na lekcji. Z tym to już przesada, przecież 

dzwonili w ważnej sprawie. Wykonywali telefony do firmy, która jest wiodącym 

producentem tabletów nowej generacji. Musieli je zamówić. Trzeba iść z postępem techniki! 

Nauczyciele tego nie rozumią. Uczniom z Gimnazjum nr 2 imieniem Hugo Kołłataj to dobrze. 

Często jeżdżą na wycieczki do Włoszczowej lub Jabłonnej. Rozrywką w moim gimnazjum są 

tylko dwugodzinne dyskoteki na szkolnej stołówce lub pikniki organizowane  

na szkolnym ogrodzie. W dwutysięcznym trzynastym roku zaproponowaliśmy wyjechać  

na obóz do Skarżyska-Kamiennego. Niestety, wyjazd spalił się na panewce, dlatego ponieważ 

rozrabialiśmy na stołówce. Między Bogiem a prawdą to nie była żadna rozróba. Ot, trochę 

pooblewaliśmy się kiślem i kakaem. Tłumaczyliśmy, że to takie żarty, ale wychowawczyni 

powiedziała, że takie niekulturalne zachowanie jest źle oddziaływające na pozostałych 

uczniów.  W każdym bądź razie dyrekcja nie wyraziła zgody wyjechać. Myślę, że to nie była 

prawidłowa decyzja. Inną razą zaproponowaliśmy zorganizować noc filmową, ale nauczyciele 

nie przygotowali nam ani kocy, ani materacy, o filmach nie wspomnę. Chociaż bardzo się 

staraliśmy, dzięki nauczycielom noc filmowa się nie odbyła.  

 Widzicie, jak nam jest ciężko. Jak niesprawiedliwie jesteśmy oceniani. Kiedy 

opowiedziałem o mojej szkole wujostwu, które przyjechało do mnie z Maroko, było 

zaskoczone. Dobrze, że chociaż wujostwo rozumie moje problemy, chociaż jest aż cztery lata 

starsze ode mnie…  

 

 

 


