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KWESTIONARIUSZ ANKIETY
DLA UCZNIA GIMNAZJUM
Wypełnia ankieter.

Nazwa szkoły:

Kod szkoły nadany na potrzeby badania:

Kod ucznia nadany na potrzeby badania:

W Twojej szkole przeprowadzane są obecnie badania, których celem jest określenie, od czego zależy
sukces na egzaminie. W badaniu biorą udział uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów z wylosowanych
szkół z całej Polski.
Twoje odpowiedzi na poniższe pytania będziemy traktować jako poufne. Pomogą nam one sformułować
propozycje udoskonalenia pracy polskich szkół. W związku z tym prosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na
wszystkie pytania.
Odpowiedzi zaznaczaj wstawiając krzyżyk () w odpowiednie kwadraciki.
Dziękujemy za udział w badaniu!
W imieniu Zespołu Badawczego
dr hab. Roman Dolata
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A. Moja szkoła podstawowa
A.1. Jakie oceny uzyskałeś/-aś na świadectwie w szóstej klasie szkoły podstawowej?
Przy każdym z przedmiotów zaznacz otrzymaną ocenę.
celujący
bardzo dobry
dobry

dostateczny

dopuszczający

a) język polski











b) matematyka











c) przyroda











d) historia











e) język obcy











A.2. Ile próbnych sprawdzianów, trwających co najmniej 45 minut, przeprowadzono w Twojej klasie w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej?
Zaznacz jedną odpowiedź.

a) żadnego



b) jeden



c) dwa



d) trzy



e) cztery



f)



pięć i więcej

A.3. Czy brałeś-/aś udział w dodatkowych – poza normalnymi lekcjami – zajęciach przygotowujących do sprawdzianu
po szkole podstawowej?
Na przykład poświęconych rozwiązywaniu zadań z poprzednich sprawdzianów lub podobnych do tych pojawiających się na sprawdzianie.
Zaznacz jedną odpowiedź.

a) W ogóle nie uczestniczyłem/-am w takich zajęciach.



b) Tak, kilka godzin w roku.



c) Tak, kilka godzin w miesiącu.



d) Tak, kilka godzin w tygodniu.



A.4. Czy przed sprawdzianem uczęszczałeś/-aś na korepetycje z następujących przedmiotów?
Przy każdym przedmiocie zaznacz jedną odpowiedź.

Tak

Nie

a) język polski





b) matematyka





c) przyroda





d) historia





A.5. Co podczas pisania sprawdzianu po szkole podstawowej przeszkadzało Ci na sali egzaminacyjnej?
Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

Przy każdym stwierdzeniu zaznacz wybraną odpowiedź.

a) hałas











b) zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura











c) duchota











d) zachowanie nauczycieli w komisji egzaminacyjnej











e) zachowanie innych uczniów
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A.6. Czy zależało Ci na uzyskaniu dobrego wyniku na sprawdzianie?
Zaznacz jedną odpowiedź.

bardzo 

umiarkowanie 

wcale 

A.7. Czy od wyniku sprawdzianu zależało to, do jakiego gimnazjum zdecydujesz się pójść?
Zaznacz jedną odpowiedź.

tak 

nie 

A.8. Czy, Twoim zdaniem, zdarzyły się przypadki ściągania na sprawdzianie w Twojej szkole?
Zaznacz jedną odpowiedź.

nie, nie zdarzyły się  tak, ale niewiele 

tak, było ich wiele 

A.9. Czy w Twojej szkole podstawowej:
Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Przy każdym stwierdzeniu zaznacz jedną odpowiedź.

a) Nauczyciele często przypominali o czekającym Was sprawdzianie po szkole
podstawowej.











b) Nauczyciele zwracali uwagę na umiejętności, które będą sprawdzane podczas
sprawdzianu po szkole podstawowej.











c) Nauczyciele podkreślali, jak bardzo wybór gimnazjum zależy od wyniku na
sprawdzianie.











B. Moje gimnazjum
Teraz chcemy zadać Ci kilka pytań dotyczących gimnazjum.

B.1. Zaznacz wszystkie ważne powody, dla których wybrałeś/-aś gimnazjum, do którego uczęszczasz.
Zaznacz każde stwierdzenie dobrze opisujące Twoją sytuację.

a) Nie miałem/-am wyboru, ponieważ nie było innego gimnazjum w mojej
miejscowości/gminie.



b) W ogóle nie brałem/-am pod uwagę pójścia do innego gimnazjum.



c) Wybrali je moi koledzy/koleżanki.



d) Moja rodzina była przekonana, że ta szkoła jest dobra.



e) Nie przyjęto mnie do innego gimnazjum, do którego złożyłem/-am podanie.



f)



Gimnazjum znajduje się blisko mojego domu.

g) Gimnazjum ma dobre wyposażenie.



h) Moja rodzina była przekonana, że ta szkoła jest bezpieczna.



i)

Uczniowie tej szkoły uzyskują wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym.



j)

Polecili mi je nauczyciele uczący w mojej szkole podstawowej.



B.2. Jak oceniasz poziom Twojego gimnazjum?
Przy każdym pytaniu zaznacz jedną odpowiedź.

Bardzo niski

Niski

Średni

Wysoki

Bardzo wysoki

a) pod względem nauczania











b) pod względem umiejętności kolegów w klasie











c) pod względem umiejętności uczniów w szkole











d) pod względem wyposażenia











e) pod względem bezpieczeństwa











f)











pod względem życzliwości nauczycieli
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B.3. Jak sądzisz, jaki poziom wykształcenia osiągniesz?
Zaznacz jedną odpowiedź.

a) gimnazjalne



b) zasadnicze zawodowe



c) średnie zawodowe



d) średnie ogólnokształcące



e) policealne lub pomaturalne



f)



wyższe licencjackie lub inżynierskie

g) wyższe magisterskie



h) uzyskam stopień doktora lub wyższy



C. Podstawowe informacje o mnie i mojej rodzinie
C.1. Twoja data urodzenia:

Wpisz dzień, miesiąc i rok w odpowiednie miejsca.

dzień: ……… miesiąc: ……… rok: ………………

C.2. Twoja płeć:
Zaznacz jedną odpowiedź.

kobieta 

mężczyzna 

C.3. Jaka jest obecna sytuacja zawodowa Twojego ojca (opiekuna)?

Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które opisują obecną sytuację zawodową Twojego ojca (opiekuna).

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)



mój ojciec (opiekun) nie żyje

C.4. Jaki zawód wykonuje Twój ojciec (opiekun)?
Jeśli obecnie nie pracuje lub nie żyje, wpisz, jaki zawód wykonywał ostatnio.
Wpisz pełną nazwę zawodu, np. nauczyciel, stolarz, kierownik działu sprzedaży, rolnik.

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

C.5. Czym zajmuje się w swojej pracy Twój ojciec (opiekun)?
Opisz w jednym zdaniu, czym zajmuje się lub zajmował się Twój ojciec, np. uczy w szkole średniej, buduje domy, kieruje sprzedażą, uprawia
rolę.

C.6. Jakie stanowisko zajmuje Twój ojciec (opiekun)?
Jeśli obecnie nie pracuje lub nie żyje, napisz, na jakim stanowisku pracował ostatnio. Jeśli ma (miał) więcej niż jedną pracę, wpisz stanowisko
zajmowane w pracy głównej.
Wpisz 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.
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C.7. Czy w swojej pracy Twój ojciec (opiekun) nadzoruje pracę innych osób?
Zaznacz 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



C.8. Czy Twój ojciec (opiekun) jest (był) właścicielem lub współwłaścicielem zakładu (firmy), gospodarstwa rolnego,
w którym pracuje (pracował)?
Zaznacz jedną odpowiedź.

tak 

nie 

nie wiem 

C.9. Jakie wykształcenie ma (miał) Twój ojciec (opiekun)?
Zaznacz 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



C.10. Jaka jest obecna sytuacja zawodowa Twojej matki (opiekunki)?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które opisują obecną sytuację zawodową Twojej matki (opiekunki).

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)



moja matka (opiekunka) nie żyje

C.11. Jaki zawód wykonuje Twoja matka (opiekunka)?
Jeśli obecnie nie pracuje lub nie żyje, wpisz, jaki zawód wykonywała ostatnio.
Wpisz pełną nazwę zawodu, np. nauczycielka, pielęgniarka, kierownik działu sprzedaży, rolnik.

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

C.12. Czym zajmuje się w swojej pracy Twoja matka (opiekunka)?

Opisz w jednym zdaniu, czym zajmuje się lub zajmowała się Twoja matka, np. uczy w szkole średniej, zajmuje się pacjentami, kieruje
sprzedażą, uprawia rolę.
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C.13. Jakie stanowisko zajmuje Twoja matka (opiekunka)?
Jeśli obecnie nie pracuje lub nie żyje, napisz, na jakim stanowisku pracowała ostatnio. Jeśli ma (miała) więcej niż jedną pracę, wpisz
stanowisko zajmowane w pracy głównej.
Wpisz 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.

C.14. Czy w swojej pracy Twoja matka (opiekunka) nadzoruje pracę innych osób?
Zaznacz 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



C.15. Czy Twoja matka (opiekunka) jest (była) właścicielem lub współwłaścicielem zakładu (firmy), gospodarstwa
rolnego, w którym pracuje (pracowała)?
Zaznacz jedną odpowiedź.

tak 

nie 

nie wiem 

C.16. Jakie wykształcenie ma (miała) Twoja matka (opiekunka)?
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
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