
Arkusz wyboru szkoły ponadpodstawowej 
Poniżej znajdują się trzy grupy stwierdzeń. Zaznacz te twierdzenia, z którymi się zgadzasz. 

 
1. 

 Chciałbym pójść na studia. 

 Nie wybrałem jeszcze zawodu dla siebie. 

 Wiem mniej więcej w czym jestem dobry (przedmioty szkolne). 

 Nauka nie sprawia mi większych problemów. 

 Wolę się jeszcze uczyć, niż iść do pracy. 

 Najpierw wolę wybrać profil klasy a ostateczny zawód dopiero za jakiś czas. 

 Przewiduję całkiem dobre oceny na świadectwie i z egzaminu ósmoklasisty. 

 Przez najbliższe lata chcę skupić się na przygotowywaniu do matury a nie na pracy w konkretnym     

     zawodzie. 

 Wolę mieć więcej czasu na swoje zajęcia niż uczyć się do egzaminów zawodowych i matury      

     jednocześnie. 

 Wolę klasyczne przedmioty szkolne niż przedmioty zawodowe i dużą liczbę praktyk. 
 
2. 

 Jestem już zdecydowany na konkretny zawód. 

 Nie chcę marnować czasu na ciągłą naukę w ławkach, chcę praktyki. 

 Wolę trochę dłużej uczyć się w szkole zawodu, niż go nie mieć wcale. 

 Wiem co chcę robić w przyszłości. 

 Interesuje mnie konkretny zawód i w tym kierunku chcę się rozwijać. 

 W szkole oprócz przedmiotów ogólnych, chcę uczyć się też przedmiotów zawodowych. 

 Zależy mi na praktycznych lekcjach i zajęciach, najlepiej z nauczycielami – praktykami i w salach -  

     pracowniach ze specjalistycznym sprzętem. 

 Ciekawi mnie miejsce pracy i czynności zawodowe w wybranej przeze mnie profesji. 

 Matura nie jest dla mnie najważniejsza, jeszcze nie wiem czy interesują mnie studia. 

 Wolę iść do pracy i poznawać tajniki zawodu. 

 
3. 

 Nauka sprawia mi kłopoty, wolę działać niż uczyć się. 

 Chcę mieć zdobyty konkretny zawód w niedługim czasie. 

 Po szkole, a nawet jeszcze w jej trakcie, chcę iść do pracy i zarabiać pieniądze. 

 Zupełnie nie myślę o studiach, maturze - są mi niepotrzebne. 

 Mam już konkretny pomysł na swój zawód i nie chcę marnować czasu na naukę ogólnych przedmiotów. 

 5 lat nauki zawodu to dla mnie za dużo, wolę 3 lata uczyć się, iść do pracy, a potem zobaczę co dalej. 

 Najpierw chcę zarabiać, a potem pomyślę o dalszej nauce i podnoszeniu kwalifikacji. 

 Być może kiedyś będę chciał zdobyć wykształcenie na poziomie technika lub wyższe, teraz chcę  

     konkretnego zawodu. 

 Chcę być jak najszybciej samodzielny i zarabiać na siebie. 

 Nie chcę siedzieć w ławkach i uczyć się ogólnych przedmiotów, chcę szybko iść do pracy. 

 
 



Powyższe grupy twierdzeń odpowiadają kolejno wyborom: 
1. Liceum ogólnokształcące 
2. Technikum 
3. Szkoła branżowa I stopnia 
 
Policz liczbę tych stwierdzeń, które zaznaczyłeś i wpisz je w poniższe kratki. 
Czy teraz jesteś bliżej decyzji o wyborze szkoły? 
 
 
 
Liceum ogólnokształcące 
 
 
 
 
Technikum 
 
 
 
 
Szkoła Branżowa I Stopnia 
 
 
 
 
 
 
Mój wybór: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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