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Wypełnia ankieter.

Nazwa szkoły:

Kod szkoły nadany na potrzeby badania:

Kod ucznia nadany na potrzeby badania:

Szanowni Państwo,
chcieliśmy poprosić Państwa o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Jest on częścią badania
naukowego prowadzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, którego celem jest lepsze
zrozumienie szkolnych i rodzinnych uwarunkowań wyników nauczania polskich uczniów. Dzięki uzyskanej
wiedzy będzie można skuteczniej wspomagać szkoły w dobrym nauczaniu.
Szkoła, do której uczęszcza państwa dziecko, została wylosowana do wzięcia udziału w badaniu. Z tego
względu to właśnie Państwa prosimy o wypełnienie kwestionariusza.
Prosimy, aby kwestionariusz wypełnił jeden z rodziców bądź opiekunów dziecka. Zapewniamy poufność
uzyskanych od Państwa informacji. Odpowiedzi zostaną użyte jedynie w zbiorczych opracowaniach
statystycznych.
Odpowiedzi prosimy zaznaczać wstawiając krzyżyk () w odpowiednie kwadraciki.
Dziękujemy Państwu za poświęcony nam czas i udział w badaniu.

W imieniu Zespołu Badawczego,
dr hab. Roman Dolata
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A. Sytuacja rodzinna dziecka
Poniżej znajdują się pytania dotyczące sytuacji rodzinnej dziecka. Pytania dotyczą dziecka, które przyniosło ankietę (uczeń
klasy pierwszej gimnazjum).

A.1. Data urodzenia dziecka:

Proszę wpisać dzień, miesiąc i rok w odpowiednie miejsca.

dzień: ……… miesiąc: ……… rok: ………………

A.2. Czy Państwa dziecko posiada rodzeństwo?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie  → proszę przejść do pytania A.4.

A.3. Proszę wpisać rok urodzenia rodzeństwa Państwa dziecka:

Proszę wpisać w odpowiednie miejsca rok urodzenia rodzeństwa. Jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać kreskę.

a) rok urodzenia najstarszego dziecka:

………

b) rok urodzenia drugiego dziecka:

………

c) rok urodzenia trzeciego dziecka:

………

d) rok urodzenia czwartego dziecka:

………

e) rok urodzenia kolejnych dzieci:

……………………………………………………

Proszę wpisać kolejno, rozdzielając przecinkami.

A.4. Ile mieszkańców liczy miejscowość, w której aktualnie mieszka Państwa dziecko?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) do 3 tysięcy mieszkańców



b) powyżej 3 tysięcy, do 15 tysięcy mieszkańców



c) powyżej 15 tysięcy, do 50 tysięcy mieszkańców



d) powyżej 50 tysięcy, do 100 tysięcy mieszkańców



e) powyżej 100 tysięcy, do 200 tysięcy mieszkańców



f)



powyżej 200 tysięcy, do 500 tysięcy mieszkańców

g) powyżej 500 tysięcy, do 1 miliona mieszkańców



h) powyżej 1 miliona mieszkańców



A.5. Przez kogo wychowywane jest dziecko?

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź najlepiej opisującą sytuację rodzinną dziecka.

a) przez matkę i ojca



b) tylko przez matkę



c) tylko przez ojca



d) przez matkę i małżonka (partnera) nie będącego ojcem dziecka



e) przez ojca i małżonkę (partnerkę) nie będącą matką dziecka



f)



przez dziadków

g) przez starsze, pełnoletnie rodzeństwo



h) inna sytuacja (jaka?) ……………………………………………………………………………………………… 

A.6. Z ilu osób, łącznie z Panią/Panem, składa się gospodarstwo domowe, w którym mieszka dziecko?
Przez gospodarstwo domowe rozumiemy grupę ludzi, która mieszka w tym samym mieszkaniu bądź domu i razem dzieli wydatki.

Proszę wpisać liczbę: ………

A.7. Czy razem z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym mieszka:
Proszę przy każdej z osób zaznaczyć odpowiedź „Tak” lub „Nie”.

Tak

Nie

a) przynajmniej jeden dziadek dziecka





b) przynajmniej jedna babcia dziecka
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A.8. Czy w domu, w którym mieszka dziecko, znajdują się:
Proszę przy każdej pozycji zaznaczyć odpowiedź „Tak” lub „Nie”.

Tak

Nie

a)

biurko do nauki dla dziecka





b)

własny pokój dla dziecka





c)

spokojne miejsce do nauki dla dziecka





d)

komputer, który dziecko może używać do nauki





e)

edukacyjne programy komputerowe





f)

dostęp do Internetu





g)

kalkulator





h)

literatura piękna (np. Sienkiewicz)





i)

zbiory poezji





j)

dzieła sztuki (np. obrazy)





k)

encyklopedie





l)

słowniki





m) zmywarka do naczyń





n)

DVD albo video





o)

antena satelitarna lub telewizja kablowa





p)

aparat cyfrowy





q)

mikroskop lub luneta





A.9. Ile książek znajduje się w domu, w którym mieszka dziecko?

Na półce długości 1 m mieści się ok. 40 książek. Proszę nie wliczać czasopism ani podręczników szkolnych.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) 0 – 10 książek



b) 11 – 25 książek



c) 26 – 100 książek



d) 101 – 200 książek



e) 201 – 500 książek



f)



więcej niż 500 książek

B. Sytuacja zawodowa rodziców (opiekunów) dziecka
B.1. Jaka jest obecna sytuacja zawodowa ojca (opiekuna) dziecka?

Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które opisują obecną sytuację zawodową ojca (opiekuna) dziecka.

a) ma stałą pracę (praca najemna, na własny rachunek, w firmie rodzinnej, we
własnym gospodarstwie rolnym)



b) wykonuje prace dorywcze



c) jest bezrobotny, ale nie poszukuje aktywnie pracy



d) jest bezrobotny krócej niż rok i aktywnie poszukuje pracy



e) jest bezrobotny dłużej niż rok i aktywnie poszukuje pracy



f)



jest na emeryturze, rencie

g) zajmuje się domem, opiekuje się dziećmi lub innymi osobami



h) nie wiem



i)



ojciec (opiekun) dziecka nie żyje

B.2. Jaki zawód wykonuje ojciec (opiekun) dziecka?
Jeśli obecnie nie pracuje lub nie żyje, proszę wpisać, jaki zawód wykonywał ostatnio.
Proszę wpisać pełną nazwę zawodu, np. nauczyciel, stolarz, kierownik działu sprzedaży, rolnik.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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B.3. Czym zajmuje się w swojej pracy ojciec (opiekun) dziecka?
Proszę opisać w jednym zdaniu, czym zajmuje się lub zajmował się ojciec dziecka, np. uczy w szkole średniej, buduje domy, kieruje sprzedażą,
uprawia rolę.

B.4. Jakie stanowisko zajmuje ojciec (opiekun) dziecka?
Jeśli obecnie nie pracuje lub nie żyje, proszę napisać, na jakim stanowisku pracował ostatnio. Jeśli ma (miał) więcej niż jedną pracę, proszę
wpisać stanowisko zajmowane w pracy głównej.
Proszę wpisać pełną nazwę stanowiska, np. jeśli jest nauczycielem, może pracować na stanowisku dyrektora liceum ogólnokształcącego,
nauczyciela języka polskiego w technikum, itp.; jeśli jest stolarzem, może pracować na stanowisku robotnika, brygadzisty, być właścicielem
zakładu stolarskiego itp.

B.5. Czy w swojej pracy ojciec (opiekun) dziecka nadzoruje pracę innych osób?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) nie nadzoruje pracy żadnej osoby



b) nadzoruje pracę jednej osoby



c) nadzoruje pracę od dwóch do dziesięciu osób



d) nadzoruje pracę więcej niż dziesięciu osób



e) nie wiem



B.6. Czy ojciec (opiekun) dziecka jest (był) właścicielem lub współwłaścicielem zakładu (firmy), gospodarstwa
rolnego, w którym pracuje (pracował)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie 

nie wiem 

B.7. Jakie wykształcenie ma (miał) ojciec (opiekun) dziecka?
Proszę zaznaczyć najwyższy, ukończony świadectwem lub dyplomem poziom szkoły.

a) nieukończone podstawowe



b) podstawowe



c) zasadnicze zawodowe



d) średnie – technikum, liceum zawodowe



e) średnie – liceum ogólnokształcące



f)

policealne lub pomaturalne



g) licencjackie lub inżynierskie



h) wyższe studia magisterskie lub lekarskie



i)

posiada stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora



j)

nie wiem



B.8. Jaka jest obecna sytuacja zawodowa matki (opiekunki) dziecka?

Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które opisują obecną sytuację zawodową matki (opiekunki) dziecka.

a) ma stałą pracę (praca najemna, na własny rachunek, w firmie rodzinnej, we
własnym gospodarstwie rolnym)



b) wykonuje prace dorywcze



c) jest bezrobotna, ale nie poszukuje aktywnie pracy



d) jest bezrobotna krócej niż rok i aktywnie poszukuje pracy



e) jest bezrobotna dłużej niż rok i aktywnie poszukuje pracy



f)



jest na emeryturze, rencie

g) zajmuje się domem, opiekuje się dziećmi lub innymi osobami



h) nie wiem



i)



matka (opiekunka) dziecka nie żyje
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B.9. Jaki zawód wykonuje matka (opiekunka) dziecka?
Jeśli obecnie nie pracuje lub nie żyje, proszę wpisać, jaki zawód wykonywała ostatnio.
Proszę wpisać pełną nazwę zawodu, np. nauczycielka, pielęgniarka, kierownik działu sprzedaży, rolnik.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.10. Czym zajmuje się w swojej pracy matka (opiekunka) dziecka?
Proszę opisać w jednym zdaniu, czym zajmuje się lub zajmowała się matka dziecka, np. uczy w szkole średniej, zajmuje się pacjentami,
kieruje sprzedażą, uprawia rolę.

B.11. Jakie stanowisko zajmuje matka (opiekunka) dziecka?
Jeśli obecnie nie pracuje lub nie żyje, proszę napisać, na jakim stanowisku pracowała ostatnio. Jeśli ma (miała) więcej niż jedną pracę, proszę
wpisać stanowisko zajmowane w pracy głównej.
Proszę wpisać pełną nazwę stanowiska, np. jeśli jest pielęgniarką, może pracować na stanowisku pielęgniarki oddziałowej, pielęgniarki
rejonowej itp.; jeśli jest krawcową, może pracować na stanowisku robotnika, brygadzisty, być właścicielem zakładu krawieckiego itp.

B.12. Czy w swojej pracy matka (opiekunka) dziecka nadzoruje pracę innych osób?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) nie nadzoruje pracy żadnej osoby



b) nadzoruje pracę jednej osoby



c) nadzoruje pracę od dwóch do dziesięciu osób



d) nadzoruje pracę więcej niż dziesięciu osób



e) nie wiem



B.13. Czy matka (opiekunka) dziecka jest (była) właścicielem lub współwłaścicielem zakładu (firmy), gospodarstwa
rolnego, w którym pracuje (pracowała)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie 

nie wiem 

B.14. Jakie wykształcenie ma (miała) matka (opiekunka) dziecka?
Proszę zaznaczyć najwyższy, ukończony świadectwem lub dyplomem poziom szkoły.

a) nieukończone podstawowe



b) podstawowe



c) zasadnicze zawodowe



d) średnie – technikum, liceum zawodowe



e) średnie – liceum ogólnokształcące



f)

policealne lub pomaturalne



g) licencjackie lub inżynierskie



h) wyższe studia magisterskie lub lekarskie



i)

posiada stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora



j)

nie wiem



B.15. Proszę napisać, jaki zawód wykonuje (wykonywał) dziadek dziecka ze strony ojca?

Proszę wpisać pełną nazwę najdłużej wykonywanego zawodu, np.: robotnik wykwalifikowany; urzędnik pocztowy; dyrektor w PGR.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.16. Jakie stanowisko zajmuje (zajmował) dziadek dziecka ze strony ojca?

Proszę wpisać pełną nazwę stanowiska, np. jeśli jest robotnikiem wykwalifikowanym, może pracować jako tokarz; jeśli jest urzędnikiem
pocztowym, może pracować przy okienku pocztowym.
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B.17. Czy dziadek dziecka ze strony ojca nadzoruje (nadzorował) w swojej pracy pracę innych osób?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) nie nadzoruje pracy żadnej osoby



b) nadzoruje pracę jednej osoby



c) nadzoruje pracę od dwóch do dziesięciu osób



d) nadzoruje pracę więcej niż dziesięciu osób



e) nie wiem



B.18. Jak duży jest (był) zakład pracy, w którym pracuje (pracował) dziadek dziecka ze strony ojca?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) jednoosobowy/praca na własny rachunek



b) od 2 do 4 osób



c) od 5 do 10 osób



d) od 11 do 20 osób



e) od 21 do 50 osób



f)



od 51 do 100 osób

g) od 101 do 500 osób



h) ponad 500 osób



i)



nie wiem

B.19. Jakie wykształcenie ma (miał) dziadek dziecka ze strony ojca?
Proszę zaznaczyć najwyższy, ukończony świadectwem lub dyplomem poziom szkoły.

a) nieukończone podstawowe



b) podstawowe



c) zasadnicze zawodowe (także SPR – Szkoła Przysposobienia Rolniczego)



d) średnie zawodowe



e) średnie ogólnokształcące



f)

policealne lub pomaturalne



g) licencjackie lub inżynierskie



h) wyższe magisterskie lub lekarskie



i)

posiada (posiadał) stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora



j)

nie wiem



B.20. Jaki poziom wykształcenia chcieliby Państwo, żeby osiągnęło Wasze dziecko?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) zasadnicze zawodowe



b) średnie zawodowe



c) średnie ogólnokształcące



d) policealne lub pomaturalne



e) wyższe licencjackie



f)



wyższe studia magisterskie

g) stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub profesora



C. Droga edukacyjna: przedszkole – szkoła podstawowa – gimnazjum
Poniżej znajdują się pytania dotyczące przedszkola, do którego uczęszczało Państwa dziecko.

C.1. Ile lat – nie licząc zerówki – Państwa dziecko uczęszczało do przedszkola?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) nie uczęszczało w ogóle



b) jeden rok



c) dwa lata



d) trzy lata lub dłużej
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C.2. Czy Państwa dziecko uczęszczało do zerówki?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) nie uczęszczało do zerówki



b) uczęszczało do zerówki w przedszkolu



c) uczęszczało do zerówki w szkole



C.3. Czy Państwa zdaniem, Państwa dziecko było dobrze przygotowane do nauki w I klasie szkoły podstawowej?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) zdecydowanie źle



b) raczej źle



c) ani dobrze, ani źle



d) raczej dobrze



e) zdecydowanie dobrze



Poniżej znajdują się pytania dotyczące szkoły podstawowej, do której uczęszczało Państwa dziecko. Jeżeli dziecko
uczęszczało do więcej niż jednej szkoły podstawowej, odpowiedzi proszę udzielać w odniesieniu do ostatniej szkoły
podstawowej, do której uczęszczało dziecko, czyli tej, w której pisało sprawdzian po szóstej klasie.

C.4. Czy szkoła podstawowa, do której uczęszczało Państwa dziecko, była ze względu na jego miejsce zamieszkania
szkołą rejonową?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie 

C.5. Czy posyłając dziecko do szkoły podstawowej brali Państwo pod uwagę inne szkoły, niż ta, do której ostatecznie
uczęszczało?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie  → proszę przejść do pytania C.8.

C.6. Czy szkoła podstawowa, do której uczęszczało Państwa dziecko była szkołą, do której najbardziej chcieli Państwo
posłać swoje dziecko?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie 

C.7. Jakie czynniki i jakie źródła informacji zdecydowały o wyborze szkoły podstawowej, do której uczęszczało
Państwa dziecko?
Proszę zaznaczyć wszystkie czynniki istotne dla wyboru szkoły.

a) odległość szkoły od miejsca zamieszkania



b) możliwością dowozu dziecka do szkoły w drodze do pracy



c) to, że była to szkoła rejonowa



d) ciekawe zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę (sportowe, artystyczne, kółka
zainteresowań, itp.)



e) dodatkowa oferta edukacyjna szkoły (np. dodatkowe godziny języka obcego)



f)



zaplecze materialne szkoły (świetlica, stołówka, pracownie, zaplecze sportowe)

g) wysokie wyniki uczniów tej szkoły na sprawdzianie po szkole podstawowej



h) bezpieczeństwo na terenie szkoły i w jej pobliżu



i)

rady innych rodziców i znajomych



j)

opinie znajomych dzieci uczęszczających do tej szkoły



k) tradycja rodzinna
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C.8. Czy szkoła podstawowa, do której uczęszczało Państwa dziecko, przekazywała rodzicom informacje o zbiorczych
wynikach sprawdzianu po szóstej klasie uzyskiwanych przez jej uczniów?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie  → proszę przejść do pytania C.10.

nie wiem  → proszę przejść do pytania C.10.

C.9. W jakiej formie szkoła przekazywała te informacje?
Proszę zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez szkołę formy.

a) na stronie internetowej szkoły



b) broszura/ulotka



c) gazetka szkolna



d) podczas zebrania z rodzicami



e) w innej formie (jakiej?) ………………………………………………………………………………………….



C.10. Czy Państwa dziecko powtarzało klasę w szkole podstawowej?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie 

C.11. Czy Państwa dziecko zmieniało szkołę podstawową?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie  → proszę przejść do pytania C.13.

C.12. Jaki był powód zmiany szkoły?
Proszę wypisać wszystkie powody zmiany szkoły.

Poniżej znajdują się pytania, dotyczące gimnazjum, w którym Państwa dziecko rozpoczęło naukę w bieżącym roku
szkolnym.

C.13. Czy gimnazjum, do którego uczęszcza Państwa dziecko, jest ze względu na jego miejsce zamieszkania szkołą
rejonową?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie 

C.14. Czy posyłając dziecko do gimnazjum, brali Państwo pod uwagę inne szkoły, niż ta, do której ostatecznie
uczęszcza?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie  → proszę przejść do pytania C.17.

C.15. Czy gimnazjum, do którego uczęszcza Państwa dziecko jest szkołą, do której najbardziej chcieli Państwo posłać
swoje dziecko?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie 

C.16. Jakie czynniki i jakie źródła informacji zdecydowały o wyborze gimnazjum, do którego uczęszcza obecnie
Państwa dziecko?
Proszę zaznaczyć wszystkie czynniki istotne dla wyboru szkoły.

a) odległość szkoły od miejsca zamieszkania



b) możliwością dowozu dziecka do szkoły w drodze do pracy



c) to, że była to szkoła rejonowa



d) ciekawe zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę (sportowe, artystyczne, kółka
zainteresowań, itp.)



e) dodatkowa oferta edukacyjna szkoły (np. dodatkowe godziny języka obcego)



f)



zaplecze materialne szkoły (świetlica, stołówka, pracownie, zaplecze sportowe)

g) wyniki uczniów tej szkoły na egzaminie gimnazjalnym



h) bezpieczeństwo na terenie szkoły i w jej pobliżu



i)

rady innych rodziców i znajomych



j)

opinie znajomych dzieci uczęszczających do tej szkoły




k) tradycja rodzinna
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Na poniższe pytanie prosimy o odpowiedź niezależnie od odpowiedzi udzielonych wcześniej.

C.17. Czy mieli Państwo możliwość zapisania dziecka do konkretnej klasy ze względu na:
Proszę przy każdej z pozycji zaznaczyć odpowiedź „Tak”, „Nie” lub „Nie wiem”.
Tak

Nie

Nie wiem

a) wychowawcę







b) uczących nauczycieli







c) profil klasy (np. sportowy)







d) godziny rozpoczęcia zajęć







e) nauczane w klasie języki obce







f)







więzi koleżeńskie (koledzy i koleżanki Państwa dziecka)

C.18. Czy w czasie naboru do gimnazjum, do którego obecnie uczęszcza Państwa dziecko, brano pod uwagę
wcześniejsze osiągnięcia szkolne uczniów?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie  → proszę przejść do pytania C.20.

C.19. Proszę wskazać, które elementy brano wtedy pod uwagę:
Proszę zaznaczyć wszystkie elementy, które brano pod uwagę.

a) wyniki uzyskane na sprawdzianie po szkole podstawowej



b) oceny na świadectwie szkolnym



c) osiągnięcia uczniów podczas olimpiad i konkursów przedmiotowych



d) inne kryteria (jakie?) ……………………………………………………………………………………………..



C.20. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących egzaminów szkolnych:
Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

Przy każdym stwierdzeniu proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź.

a) Wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej powinien decydować o przyjęciu do
wybranego gimnazjum.











b) Oceny szkolne ucznia powinny decydować o jego przyjęciu do wybranego
gimnazjum.











c) Uczniowie powinni być dzieleni na klasy ze względu na wynik uzyskany na
sprawdzianie po szkole podstawowej.











d) Uczniowie powinni być dzieleni na klasy ze względu na oceny szkolne w szkole
podstawowej.











C.21. Czy gimnazjum, do którego uczęszcza Państwa dziecko, przekazuje rodzicom informacje o zbiorczych wynikach
egzaminu gimnazjalnego uzyskiwanych przez jego uczniów?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie  → proszę przejść do pytania C.23.

C.22. W jakiej formie szkoła przekazywała te informacje?
Proszę zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez szkołę formy.

a) na stronie internetowej szkoły



b) broszura/ulotka



c) gazetka szkolna



d) podczas zebrania z rodzicami



e) w innej formie (jakiej?) ………………………………………………………………………………………….
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C.23. Czy są Państwo zadowoleni z wyboru gimnazjum dla dziecka?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak 

nie 

trudno powiedzieć 

D. Informacje o osobie wypełniającej ankietę
D.1. Jaki jest stopień pokrewieństwa osoby wypełniającej
ankietę w stosunku do dziecka, które przyniosło do
wypełnienia ten kwestionariusz?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) rodzicem



b) prawnym opiekunem



c) jednym z dziadków



d) kimś innym (kim?) …………………………………………………… 
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D.2. Płeć osoby wypełniającej ankietę:
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

kobieta 

mężczyzna 

D.3. Rok urodzenia osoby wypełniającej ankietę:
Proszę wpisać rok.

Rok urodzenia: ……………

