ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Drodzy Pierwszoklasiści!
Niedawno rozpoczęliście naukę w nowej szkole. Pragniemy Was lepiej poznać, aby
zapewnić Wam dobry start w nauce. Pytania zamieszczone w ankiecie mają na celu wzbogacenie
wiedzy o Was, o Waszych uzdolnieniach, o warunkach uczenia się, trudnościach, motywacji
do nauki, itp.
Ankieta jest anonimowa, odpowiedzi na pytania posłużą jedynie do celów badawczodiagnostycznych.
Prosimy Was o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania.
Dziękujemy za trud włożony w wypełnienie tej ankiety!

Szkoła gimnazjalna (wpisz pełną nazwę szkoły do której uczęszczałeś/aś):
…………………………………………….…………………………………………………....
Szkoła ponadgimnazjalna (wpisz pełną nazwę szkoły do której uczęszczasz):
…………………………………………………………………………………………………...
Klasa I (wpisz odpowiednią literę alfabetu, Np. A, H, J): ………………………………………

 TAK

Dysleksja (jeśli dotyczy wstaw znak X w polu obok):

 NIE

Wpisz oceny końcowe (ze świadectwa) z gimnazjum:
zachowanie

j. polski

j. angielski

j. niemiecki

wos

geografia

biologia

chemia

j. rosyjski j. hiszpański

fizyka informatyka

j. francuski

matematyka

historia

wych. fiz.

Wpisz wynik egzaminu gimnazjalnego:
Punkty

Procenty

Część humanistyczna
Część mat.-przyr.
Język obcy………………….
Płeć (podkreśl właściwą):
A. chłopiec
B. dziewczyna.
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1. Czy szkoła do której uczęszczasz obecnie jest tą, do której złożyła(e)ś dokumenty w kwietniu/maju
(w pierwszym etapie rekrutacji)?
A. tak
B. nie
2. Który z dokumentów: świadectwo szkolne, zaświadczenie o wyniku egzaminu, trafniej ocenia
Twoje osiągnięcia w nauce?
A. Świadectwo szkolne.
B. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
C. Obydwa dokumenty jednakowo trafnie.
3. Szkoła do której uczęszczasz obecnie znajduje się:
A. w miejscowości, w której mieszkasz na stałe.
B. w pobliskiej miejscowości, więc nie musisz dojeżdżać.
C. w innej miejscowości niż ta, w której mieszkasz na stałe, więc codziennie dojeżdżasz.
D. w innej miejscowości niż ta, w której mieszkasz na stałe, więc mieszkasz na stancji lub
internacie
4. Ile godzin dziennie spędzasz przy komputerze poza szkołą?
A. Do 1 godz.
B. Od 1 do 2 godz.
C. Powyżej 2 godz.
D. Nie korzystam nigdy.
5. Czy korzystasz z Internetu w celu poszerzenia wiedzy przedmiotowej?
A. Tak, często.
B. Tak, rzadko.
C. Nie korzystam nigdy.
6. Jakie wykształcenie uzyskali Twoi rodzice?
Twój ojciec:
A. Niepełne podstawowe (mniej niż 8 klas).
B. Podstawowe.
C. Zasadnicza szkoła zawodowa.
D. Średnie ogólnokształcące.
E. Średnie techniczne, średnie zawodowe.
F. Pomaturalne, policealne.
G. Studia wyższe.
H. Podyplomowe.
I. Nie wiem.
Twoja matka:
A. Niepełne podstawowe (mniej niż 8 klas).
B. Podstawowe.
C. Zasadnicza szkoła zawodowa.
D. Średnie ogólnokształcące.
E. Średnie techniczne, średnie zawodowe.
F. Pomaturalne, policealne.
G. Studia wyższe.
H. Podyplomowe.
I. Nie wiem.
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7. Oceń, w jakim stopniu Twoi rodzice interesują się Twoimi wynikami w nauce.
A. Na bieżąco analizują wyniki
B. Sporadycznie oceniają postępy w nauce (np. tylko wywiadówki)
C. Analizują tylko oceny śródroczne i końcoworoczne.
D. Nie okazują zainteresowania.
8. W mieszkaniu (domu):
A. masz własny pokój, w którym odrabiasz lekcje.
B. masz tylko własne biurko lub stały kącik do odrabiania lekcji w pokoju dla wszystkich
domowników.
C. nie masz wydzielonego miejsca do odrabiania lekcji, odrabiasz je w różnych miejscach.
9. Zaznacz wszystkie wypowiedzi, które opisują zwyczaje panujące w Twoim domu.
A. Rodzice rozmawiają z dziećmi o ważnych wydarzeniach społeczno- politycznych i
kulturalnych.
B. Dzieci zawiadamiają rodziców o celu wyjścia z domu i o godzinie powrotu.
C. Prawie każdego dnia jeden posiłek spożywacie przy stole, w gronie wszystkich domowników.
D. Każdy ma przydzielone na stałe obowiązki domowe.
E. Polecenia wydawane są dzieciom tylko okazjonalnie.
F. Nie dyskutuje się z ustaleniami dorosłych.
G. Przed podjęciem ważnych decyzji cała rodzina analizuje problem.
H. Ktoś z rodziców zwykle kontroluje wykonanie zadanej pracy domowej i innych prac
poleconych do wykonania.
I. Każdy robi to, co uważa za słuszne.
J. Jestem zwolniony z różnych obowiązków, ale rodzice domagają się bardzo dobrych wyników
w nauce.
K. Dorośli pomagają nam zawsze rozwiązywać nasze problemy.
L. Dorośli chcieliby wiedzieć o nas wszystko.
M. Inne (jakie?) .......................................................................................
10. Wskaż Swoje dwie główne formy spędzania czasu po lekcjach.
A. Spotkania z rówieśnikami.
B. Pomoc rodzicom.
C. Surfowanie w Internecie, gry komputerowe.
D. Słuchanie muzyki.
E. Oglądanie filmów.
F. Uczenie się tego, co jest zadane.
G. Czytanie książek.
H. Gry sportowe, sport.
I. Praca zarobkowa.
J. Dodatkowe zajęcia edukacyjne (jakie?) ................................................ .....................................
K. Inne (jakie?) ...........................................................................................
11. Wskaż przedmioty szkolne (nie więcej niż trzy), które są dla Ciebie szczególnie trudne.
A. Matematyka.
B. Język polski.
C. Fizyka.
D. Chemia.
E. Biologia.
F. Historia.
G. Geografia.
H. WOS.
I. Informatyka/Technologia informacyjna.
J. W-F.
K. Język obcy (jaki?) ........................................
L. Inny (jaki?) ......................................

3

12. Jeżeli masz trudności w uczeniu się, to na czym one polegają? Wskaż tylko trzy główne
przyczyny.
A. Zaległości w opanowaniu podstawowych umiejętności uniemożliwiają mi realizację bieżącego
materiału.
B. Nie możesz zmobilizować się do nauki.
C. Masz za mało czasu w stosunku do tego, czego masz się nauczyć.
D. Potrzebujesz na bieżąco wskazówek jak pracować.
E. Masz kłopoty z zapamiętywaniem.
F. Znasz teorię, ale nie umiesz jej zastosować w praktycznym rozwiązywaniu zadań.
G. Nie potrafisz zredagować wypowiedzi.
H. Nie potrafisz skoncentrować się podczas lekcji.
I. Nie masz odpowiednich warunków do uczenia się w domu.
J. Masz problemy ze zrozumieniem poleceń w zadaniach testowych.
K. Masz problemy zdrowotne, które utrudniają naukę.
13. Wskaż przedmioty, którymi interesujesz się szczególnie?
A. Matematyka.
B. Język polski.
C. Fizyka.
D. Chemia.
E. Biologia.
F. Historia.
G. Geografia.
H. WOS.
I. Informatyka/Technologia informacyjna.
J. W-F.
K. Język obcy (jaki?) ........................................
L. Inny (jaki?) ......................................
14. Których języków obcych uczyła(e)ś się w gimnazjum?
A. Języka angielskiego.
B. Języka francuskiego.
C. Języka niemieckiego.
D. Języka rosyjskiego.
E. Języka hiszpańskiego.
F. Innego (jakiego?) ...................................
15. Z jakich źródeł czerpiesz wiedzę? Podaj dwa główne źródła.
A. Z podręczników szkolnych.
B. Z lekcji.
C. Z książek popularnonaukowych i naukowych w bibliotece szkolnej.
D. Z książek popularnonaukowych i naukowych w domu.
E. Z Internetu.
F. Programów edukacyjnych (komputerowe, TV, radiowe).
G. Od osób pomagających Ci w nauce.
H. Inne (jakie?) .......................................................
16. Czy brała(e)ś udział w konkursach przedmiotowych?
A. Tak, była(e)m laureatem wojewódzkiego etapu więcej niż jednego konkursu/konkursów
przedmiotowego/przedmiotowych, wpisz którego/których
……………………………………………………………………………………………………...
B. Tak z ......................................................................, lecz zakończyła(e)m na etapie okręgowym.
C. Tak z .......................................................................................................................................,
ale zakończyła(e)m na etapie szkolnym.
D. Nie, nie brała(e)m udziału w konkursach.
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17. Uważasz, że (podaj max. 3 odpowiedzi):
A. warto się przykładać do nauki, bo jest to najlepszy sposób na zapewnienie sobie sukcesu
w przyszłości.
B. każdy powinien się uczyć, jak najwięcej i jak najdłużej.
C. ważne jest tylko, żeby przejść do następnej klasy.
D. szkoda czasu, jest wiele ciekawszych zajęć niż uczenie się.
E. powodzenie człowieka w życiu w niewielkim stopniu zależy od jego wyników w nauce.
18. Czy uczenie się sprawia Ci przyjemność?
A. Tak, dużą.
B. Raczej tak.
C. Uczę się, bo muszę.
D. Raczej nie.
E. Zdecydowanie nie.
19. Czy masz sprecyzowane plany odnośnie wyboru zawodu?
A. tak
B. nie
Jeżeli tak, to jaki zawód zamierzasz wykonywać po ukończeniu nauki? .................................

20. Zaznacz na podanej skali, w jakim stopniu - wg Ciebie - jesteś uzdolniony w każdym
z wymienionych kierunków ( 1-brak uzdolnień; 3-przeciętny; 6-szczególne predyspozycje).

1

2

3

4

5

6

A. Uzdolnienia muzyczne
B. Uzdolnienia plastyczne
C. Uzdolnienia matematyczne
D. Uzdolnienia humanistyczne
E. Uzdolnienia organizacyjne
F. Uzdolnienia językowe
G. Uzdolnienia manualne
H. Uzdolnienia aktorskie
I. Uzdolnienia sportowe
21. Określ dziedzinę Swoich zainteresowań ? Podaj max. dwie dziedziny.
A. muzyka, taniec, śpiew
B. sport
C. kolekcjonerstwo
D. sztuka.
E. literatura
F. motoryzacja
G. wolontariat
H. Internet
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I. inne (jakie?) ................................................
J. nie mam hobby
22. Co myślisz o sobie samym?
A. Jestem tyle samo wart(a) co inni.
B. Jestem z siebie zadowolony(a).
C. Tylko niektóre rzeczy udają mi się.
D. Czasami myślę, że jestem bezużyteczny(a).
E. Nie nadaję się do niczego.
23. Szkoła, którą ukończyła(e)ś ma położenie:
A. na wsi, która nie jest siedzibą gminy,
B. na wsi, która jest siedzibą gminy;
C. w mieście liczącym mniej niż 10 tys. mieszkańców;
D. w mieście liczącym powyżej 10 tys., ale mniej niż 50 tys. mieszkańców;
E. w mieście liczącym powyżej 50 tys., ale mniej niż 100 tys. mieszkańców;
F. w mieście liczącym powyżej 100 tys. mieszkańców.
24. W szkole, którą ukończyła(e)ś nauczyciele:
A. stale udzielali wszystkim wskazówek, jak uczyć się skutecznie,
B. czasem udzielali wskazówek, jak pracować by sprostać wymaganiom,
C. nie interesowało ich, jak sobie radzimy ze stawianymi nam wymaganiami,
D. byli bardzo wymagający i uważali, że sami powinniśmy radzić sobie z uczeniem się.
25. Wynik, który osiągnąłeś na egzaminie zewnętrznym po ukończeniu szkoły jest zasługą:
A. Nauczycieli, którzy przygotowali Ciebie do egzaminu w ramach lekcji w Twojej szkole.
B. Twoją, wynikającą z systematycznej pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole
(np. koła zainteresowań).
C. Innych nauczycieli w ramach dodatkowych lekcji (np. korepetycje ).
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