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Narzędzie nr 8: Kwestionariusz ankiety do oceny własnej postawy wobec pracy 

w szkole i w domu 

 Przeczytaj uważnie każde pytanie. Swoją odpowiedź zaznacz na  arkuszu odpowiedzi 
przekreślając ją znakiem „X”: 

  - literę „T”, jeśli chcesz odpowiedzieć TAK, 

 - literę „N”, jeśli wybierzesz odpowiedź NIE, 

  - znak „?”, jeśli nie jesteś zdecydowany, którą odpowiedź chcesz wybrać. 

 Uważaj, aby odpowiedź na arkuszu zgadzała się z numerem pytania. Postaraj się odpowiadać 
na pytania szczerze, nie namyślając się długo. 

1. Czy Twoje zeszyty są czyste i starannie prowadzone? 
2. Czy zawsze starasz się doprowadzić do końca zaczętą pracę, mimo że napotykasz w niej 

na duże trudności? 
3. Czy lubisz prace trudne, wymagające myślenia? 
4. Czy lekcje odrabiasz w zaplanowanym czasie? 
5. Czy zdarza Ci się zrezygnować z jakiejś przyjemności dlatego, że nie odrobiłeś/aś lekcji lub nie 

wykonałeś/aś innej, ważnej, wcześniej zaplanowanej pracy? 
6. Czy zdarza Ci się długo siedzieć nad lekcjami przed klasówką – jeżeli chcesz uzyskać lepszy 

stopień? 
7. Czy uczysz się systematycznie? 
8. Czy często zdarza Ci się nie odrobić lekcji, gdyż nie zanotowałeś/aś, co było zadane? 
9. Czy starasz się pracować, uczyć najlepiej jak potrafisz? 
10. Czy lekturę czytasz wcześniej, przed omawianiem jej w szkole? 
11. Czy zdarza Ci się nie wykonać zadanych prac w terminie? 
12. Czy w trakcie odrabiania lekcji często korzystasz ze słowników, encyklopedii i podobnych 

pomocy, mimo nie jest to zadane przez nauczyciela? 
13. Czy w Twoich rzeczach jest zawsze ład i porządek, czy każdy przedmiot ma swoje miejsce? 
14. Jeżeli nie zdążysz odrobić lekcji w przeznaczonym na to czasie, czy zdarza Ci się odrabiać  

je późno wieczorem lub wcześnie rano przed pójściem do szkoły? 
15. Czy chętnie podejmujesz się wykonywania dodatkowych prac (gazetka, referat, itp.)? 
16. Czy możesz zajmować się jedną czynnością przez dłuższy okres czasu? 
17. Czy często zdarza Ci się nie odrabiać lekcji? 
18. Czy wolisz prace proste, nieskomplikowane, nie wymagające długiego namysłu? 
19. Czy szybko zniechęcasz się do prac monotonnych? 
20. Czy bez ważnych przyczyn spóźniłeś/aś się do szkoły więcej niż trzy razy w roku? 
21. Czy łatwo zrażasz się trudnościami? 
22. Czy potrafisz uczyć się, pracować bez przerwy, przez dłuższy czas? 
23. Czy zdarza Ci się powtarzać materiał z jakiegoś przedmiotu, mimo że nazajutrz nie jest 

zapowiedziany sprawdzian? 
24. Czy chętnie uczysz się nowych rzeczy? 
25. Czy lubisz prace precyzyjne, wymagające cierpliwości? 
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26. Czy zdarza Ci się, że zapominasz zabrać z domu zeszyty lub inne przybory? 
27. Czy zdarza Ci się wykonywać jakieś prace kilkakrotnie, aby osiągnąć jak najlepszy wynik? 
28. Czy łatwo rozpraszasz się podczas odrabiania lekcji? 
29. Czy przychodzisz do szkoły, mimo niedyspozycji fizycznych, jeżeli jest zapowiedziany 

sprawdzian z wiadomości? 
30. Czy chętnie korzystasz z pomocy innych osób (kolega, korepetytor, rodzic) w czasie odrabiania 

lekcji? 

Arkusz odpowiedzi do ankiety oceny własnej postawy wobec pracy w szkole i w domu 

1 T ? N 
 

2 T ? N 
 

3 T ? N  

4 T ? N 
 

5 T ? N 
 

6 T ? N  

7 T ? N 
 

8 T ? N 
 

9 T ? N  

10 T ? N 
 

11 T ? N 
 

12 T ? N  

13 T ? N 
 

14 T ? N 
 

15 T ? N  

16 T ? N 
 

17 T ? N 
 

18 T ? N  

19 T ? N 
 

20 T ? N 
 

21 T ? N  

22 T ? N 
 

23 T ? N 
 

24 T ? N  

25 T ? N 
 

26 T ? N 
 

27 T ? N  

28 T ? N 
 

29 T ? N 
 

30 T ? N  

Razem zgodnie z kluczem: 

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

Klucz do arkusza odpowiedzi 

 

Za odpowiedź zgodną z kluczem „TAK” otrzymujemy 2 punkty, za odpowiedź „?” - 1 punkt, 
za odpowiedź niezgodną z kluczem „NIE” – 0 punktów. Warto porównać wyniki z wymaganiami 
różnych zawodów.  

Źródło: Sołtysińska G., Woroniecka J. (red.), Przygotowanie uczniów gimnazjum do  wyboru zawodu, Krajowy 
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2006. 
 

Systematyczny, dokładny, wytrwały Odpowiedzialny, obowiązkowy Ambitny 

1. tak         2. tak 3. tak 

4. tak  5. tak 6. tak 

7. tak  8. nie 9. tak 

10. tak  11. nie                           12. tak 

13. tak  14. tak                          15. tak 

16. tak  17. nie 18. nie 

19. nie  20. nie 21. nie 

22. tak                               23. tak 24. tak 

25. tak  26. nie 27. nie 

28. nie                               29. tak 30. nie 


