
Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka 
ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie

Na wykładzie z biologii na studiach, 
nauczyciel kończy przemowę:
- I tak oto właśnie ciecz ścieka.
Na to student z zagranicy mówi:
- Polska języka dziwna. Pies ścieka i 
woda ścieka.

Pani mówi do Jasia:
- Jasiu powiedz mi, jakie zwierzątko 
bardzo lubisz.
- Jasiu na to: dzwiedź
- Pani mówi do Jasia: Jasiu nie 
dzwiedź tylko niedźwiedź
a Jasiu się odzywa: jak niedźwiedź, to 
nie znam…

- Zrobiłeś zadanie?
- Proszę pani, mamusia zachorowała i 
musiałem wszystko w domu robić...
- Siadaj, pała! A ty Witku, zrobiłeś 
zadanie?
- Ja proszę pani musiałem ojcu 
pomagać w polu...
- Siadaj, jedyna! A ty Jasiu zrobiłeś 
zadanie?
- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat 
wyszedł z więzienia, taka balanga 
była, że szkoda gadać!
- Ty mnie tutaj swoim bratem nie 
strasz! Siadaj, trója.

Dowcipy szkolne
Trójka dzieci pojechała na 
wymianę do Anglii. Kiedy wrócili, 
pani na lekcji pyta się Tomka:
- Tomek, jak było na wymianie?
Na to Tomek:
- Po pierwsze, nie Tomek tylko 
Tom. Zjadłem śniadanie, leżałem 
na werandzie, zjadłem obiad, 
leżałem na werandzie, zjadłem 
kolacje, leżałem na werandzie.
Na to Pani zdziwiona pyta się 
Jasia:
- Jasiu jak było na wymianie?
Jasiu na to:
- Po pierwsze, nie Jasiu tylko John. 
Zjadłem śniadanie, leżałem na 
werandzie, zjadłem obiad, leżałem 
na werandzie, zjadłem kolacje, 
leżałem na werandzie.
Pani zaskoczona podchodzi do 
Weroniki i pyta się:
- Weronika jak tam było na 
wymianie?
Na to Weronika:
- Po pierwsze, nie Weronika tylko 
Weranda...
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