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Kiedy zaczyna się semestr letni? 

 
Zdjęcie: Becca Tapert, www.unsplash.com 

1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki.  

W tym roku _______________________1 kończy się trzydziestego pierwszego stycznia. Zaraz 

potem, to znaczy od pierwszego do dwunastego lutego, jest _____________________2. Oj, w tym 

roku mam dużo egzaminów! Mam trzy egzaminy _________________3 i cztery egzaminy 

_________________4. Trzymajcie za mnie kciuki! Mam nadzieję, że zdam wszystkie egzaminy w 

pierwszym terminie. Jeśli nie, to mam jeszcze drugą szansę, bo od trzynastego do osiemnastego 

lutego jest __________________________5. Jeśli zdam wszystkie egzaminy i nie będę mieć 

egzaminów poprawkowych, to może pojadę ze znajomymi na kilka dni w góry. Musimy wrócić 

dziewiętnastego lutego, bo wtedy zaczyna się ______________________6. W tym roku semestr 

letni trwa do piętnastego czerwca. W tym semestrze będę mieć ________________7 cztery dni w 

tygodniu: w poniedziałki, we wtorki, w środy i w piątki. Będę mieć ______________8, wykłady i 

seminarium magisterskie. Będę też regularnie chodzić do mojej promotorki na 

_________________9, żeby rozmawiać o mojej _________________________10. Pod koniec marca i 

na początku kwietnia będzie ___________________________11, bo będzie Wielkanoc. Będziemy 

mieć wolne od trzydziestego marca do trzeciego kwietnia. Potem będzie kilka 

______________________12  podczas majowego długiego weekendu, to znaczy od drugiego do 

czwartego maja. O, dziesiątego maja też jest wolne, bo są ______________________13. A w czerwcu 

znów będzie sesja egzaminacyjna, dokładnie od szesnastego czerwca do pierwszego lipca. A cały 

lipiec, sierpień i wrzesień to _________________14! Oczywiście jeśli zdam wszystkie egzaminy. Jeśli 

nie, to na początku września, od pierwszego do dziesiątego, będę mieć sesję poprawkową. A 

potem? Na początku października zacznie się nowy _____________________________15. 

MÓWIENIE/PISANIE 

1. Jak wygląda organizacja roku akademickiego w Twoim kraju? 

2. Jakie są ważne daty podczas roku akademickiego w Twoim kraju? 

3. Wolisz zdawać egzaminy ustne czy pisemne? Dlaczego? 
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2. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem. 

zimowy, pisemny, akademicki, letni, egzaminacyjna, magisterska, świąteczna, ustny, kciuki, 
magisterskie, termin, poprawkowa, weekend 

 

0. semestr  ___zimowy________ 

1. sesja   _________________ 

2. egzamin  _________________ 

3. egzamin  _________________ 

4. trzymać  _________________ 

5. pierwszy  _________________ 

6. sesja   _________________ 

7. semestr  _________________ 

8. seminarium  _________________ 

9. praca   _________________ 

10. przerwa  _________________ 

11. długi   _________________ 

12. rok   _________________ 

GRAMATYKA 

 Dziś jest …. Kiedy? 

1  pierwszy  stycznia pierwszego  stycznia 

2 drugi   lutego drugiego  lutego 

3 trzeci   marca trzeciego  marca 

4 czwarty  kwietnia czwartego  kwietnia  

5 piąty   maja piątego  maja 

6 szósty   czerwca szóstego  czerwca 

7 siódmy  lipca siódmego  lipca 

8 ósmy   sierpnia ósmego  sierpnia 

9 dziewiąty  września dziewiątego  września 

10 dziesiąty  października dziesiątego  października  

11 jedenasty  listopada jedenastego  listopada 

12 dwunasty  grudnia dwunastego  grudnia  

 

KLUCZ 

Ćw. 1. 1. semestr zimowy 2. sesja egzaminacyjna 3. pisemne 4. ustne 5. Sesja poprawkowa 6. Semestr letni 7. zajęcia  

 8. ćwiczenia 9. konsultacje 10. pracy magisterskiej 11. przerwa świąteczna 12. dni rektorskich 13. Juwenalia 14. wakacje 

15. rok akademicki  

Ćw. 2. 1. egzaminacyjna 2. pisemny 3. ustny 4. kciuki 5. termin 6. poprawkowa  

7. letni  8. magisterskie 9. magisterska 10. świąteczna 11. weekend 12. akademicki   


