
Droga Uczennico! Drogi Uczniu! 

W związku z realizacją  projektu Erasmus+w naszej szkole prosimy Cię o wypełnienie 

ankiety, która dotyczy Twoich zainteresowań. Jest ona anonimowa, ale prosimy Cię o poważne jej 

potraktowanie.  

Wybraną odpowiedz zaznacz X 

 

1. Jestem: Dziewczynką   Chłopcem 

 

2. Czy lubisz się uczyć ?  

a. Tak, uczę się systematycznie   

b. Tak, choć czasami naukę zaniedbuję   

c. Nie, nie lubię się uczyć  

3. Jaki przedmiot szkolny lubisz najbardziej? (możesz wpisać trzy przedmioty) 

............................................................................................................................................................. 

4. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez nauczycieli w Twojej 

szkoły? 

a. Tak  

b. Nie  

Jeśli uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole,napisz w jakich? 

…………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………. 

5. Jakie zajęcia pozalekcyjne chciałbyś, aby zorganizowano w Twojej szkole 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

6. Co Cię interesuje (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)? 

a. Sport – uprawiam daną dyscyplinę sportową – napisz jaki: 

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

b. Sport – oglądam daną dyscyplinę sportową, śledzę wyniki itp.- napisz jaki: 

…………………………………………………………………………………………………. 

c. Muzyka 

d. Taniec 

e. Śpiew  

f. Gra na instrumencie 

g. Książki  

h. Film  

i. Podróże  

j. Fotografia 

k. zajęcia plastyczne  

l. majsterkowanie 

m. gotowanie 

n. gry komputerowe 

o. nauka języków obcych 

p. Inne (napisz co?)……………………………………………………………………………… 

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

7. Dokończ zdanie: 

- Moją największą pasją jest ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Czy masz możliwość zaprezentowania w szkole swoich umiejętności, wiedzy, które wynikają  

z Twoich zainteresowań? 

a. Tak, mam 

b. Nie wiem 

c. Nie, nie mam ale nie chciałabym/chciałbym móc je zaprezentować 

d. Nie, nie mam, ale chciałabym/chciałbym móc je zaprezentować 



9. W ciągu tygodnia swój czas wolny najczęściej spędzasz : 

a. sam/sama w domu 

b. w domu z rodziną 

c. z kolegami /koleżankami ze szkoły 

d. z kolegami / koleżankami spoza szkoły 

e. w klubie sportowym 

f. w inny sposób (jaki?) ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. W ciągu tygodnia, kiedy masz wolny czas to najczęściej; (wybierz maksymalnie 5 

odpowiedzi) 

a. oglądasz telewizję 

b. nudzisz się  

c. czytasz książki 

d. grasz w gry komputerowe 

e. serfujesz po Internecie  

f. uprawiasz sport 

g.  idziesz do kina 

h. idziesz na spacer 

i. spotykasz się z kolegami/koleżankami  

j. poświęcasz swojemu hobby, zainteresowaniom   

 

11. Gdzie rozwijasz swoje zainteresowania ?(możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

a. na zajęciach w Domu Kultury  

b. na treningach w klubach sportowych 

c. poprzez Internet i telewizję  

d. na lekcjach w szkole 

e. na zajęciach dodatkowych w szkole 

f. poprzez czytanie książek, czasopism 

g. na zajęciach dodatkowych poza szkołą, które opłacają mi rodzice 

h. w szkole muzycznej 

i. w inny sposób: 

j. nie mam żadnych pasji i zainteresowań 

 

12. Czy Twoi nauczyciele wiedzą, jakie masz zainteresowania? 

a. Tak, wiedzą wszyscy 

b. Tak, ale tylko niektórzy  

c. Nie wiedzą 

 

13. Czy Twoi koledzy i koleżanki wiedzą, jakie masz zainteresowania? 

a. Tak, wiedzą wszyscy 

b. Tak, ale tylko niektórzy  

c. Nie wiedzą 

 

14. Twoją  ulubioną rozrywką jest (wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi) 

a. sport (jaki?)……………………………………………………………………………… 

b. hobby (jakie?)………………………………………………………………………… 

c.  Film 

d. Teatr 

e. Dyskoteki 

f. Wycieczki 

g. Spotkania z kolegami/koleżankami  

h. inne, jakie…………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………. 

Dziękuję za wypełnienie ankiety  

 


