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ANKIETA DLA UCZNIÓW
DLA POZIOMU SZKOŁY SREDNIEJ - LICEUM
Ankieta jest anonimowa, jej wyniki posłużą do badań naukowych.
Można podać pseudonim, albo wymyśloną liczbę:………………….
Zaznacz odpowiednie kwadraty.
Odpowiedz krótko na zadawane pytania!
Przy rozbudowanych pytaniach, może być więcej niż jedna zaznaczonych odpowiedzi.
I.
Dane socjologiczne
1. Wiek. Mam ……………lat.

Płeć:

□ mężczyzna

□ kobieta

2. Poziom, klasa, w danej szkole średniej:
Pierwsza □,

Druga □,

Trzecia □,

Czwarta □

3. Środowisko życia, gdzie mieszkają rodzice, albo mieszkali:
□ wieś,
□ miasto do 5 tys. mieszkańców,
□ miasto do 10 tys. mieszkańców
□ miasto do 100 tyś. mieszkańców i więcej.
II.

Postawa wobec Rodziców i Rodziny

□ Akceptuję poglądy moich Rodziców na sprawy przyszłego mojego życia zawodowego.
□ Mam całkowite odmienne zdania na temat mojego przyszłego życia.
□ Nie rozmawiam z Rodzicami na temat mojej przyszłości życia.
III.

Postawa wobec Wychowawców w szkole:

□ Wychowawcy nie interesują się moimi sprawami osobistymi.
□ Wychowawcy zdecydowanie narzucają własne poglądy na temat życia młodzieży.
□ Pomoc Wychowawców jest potrzebna dla kształtowania mojego charakteru.
IV.
Kto kształtuje mój charakter, moją osobowość?
□ Środki masowego przekazu: radio, telewizja Internet, filmy, gry internetowe (podkreśl
zbliżone do Ciebie podpowiedzi).
□ Literatura czasopism i książki
□ Wyznawana przeze mnie religia
□ Mam własne niezależne środki samowychowania. Dopisz Jaskie?................................
…………………………………………………………………………………………….
V.
Czy wszedłem już na drogę związków uczuciowych z drugą osobą?
□ Mam chłopaka, albo dziewczynę.
□ Intensywnie czekam na związek uczuciowy z druga osobą.
□ Mam narzeczonego/narzeczoną i planujemy ślub za; Podać miesiące lub
lata:…………………………………………………………………………
□ W ogólne nie planuję związku małżeńskiego.
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VI.
Kto ukształtował moje poglądy na tematy współżycia seksualnego?
□ Rodzice zgodnie z poziomem mojego dojrzewania.
□ Szkoła, w tym wychowawcy i programy edukacyjne.
□ Samodzielnie przez literaturę, Internet, filmy (ponumeruj proponowane odpowiedzi)
□
□
□
VII.
Moje główne zainteresowania, zaznacz podpowiedzi:
□ sport, □ wiedza i nauka, □ turystyka, □ literatura, □ życie towarzyskie,
□ życie uczuciowe
VIII. Jakie przedmioty (nauki) lubię?
□ ścisłe (matematyka, fizyka)
□ przyrodnicze (biologia, geografia)
□ humanistyczne (Język polski, historia)
□ nauki społeczne (socjologia, psychologia, nauki polityczne, archeologia)
□ nauki medyczne (medycyna, stomatologia, psychiatria)
□ Podaj inne zainteresowania:………… ……………….. ……………….
IX.
Postawy wyznaniowe:
□ wierzący;
□ wierzący niepraktykujący;
□ niewierzący;
□ wyznawana religia; podkreśl: chrześcijanin (katolik, protestant, prawosławny)
muzułmanin, izraelita;
□ ateista;
□ indyferentysta religijny.
X.
Czy nauka religii w szkole spełnia swoje zadania?
□ Jest dobrze zorganizowana i pomaga w kształtowaniu osobowości ucznia.
□ Jest źle zorganizowana.
□ Powinna być poza szkołą.
□ Poziom religii jest zbyt ograniczony.
XI.
Poglądy społeczne
□ Moje Państwo jest dobrze zorganizowane
Społeczeństwo ma znaczne braki w dziedzinach:
□ gospodarczych, □ medycznych, □ edukacyjnych, □ informatycznych.
XII. Społeczność międzynarodowa realizuje się poprzez:
□ Organizację Narodów Zjednoczonych ONZ;
□ Wspólnotę Europejską;
□ handel międzynarodowy;
□ Zbrojenia militarne.
XII Współpracę międzynarodową realizuje się w dziedzinach:
□ pomocy społecznej;
□ nauki i techniki.
□ ochrony środowiska;
□ umów o charakterze pokojowym.

