
ANKIETA OPRACOWANA PRZEZ UCZNIÓW  
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO IM. J. DĄBROWSKIEGO 

W CZĘSTOCHOWIE 
 
 
 

1. Czy Twoim zdaniem edukacja odgrywa znaczącą rolę w Ŝyciu człowieka? 
a) tak                                   b) nie                              c) nie wiem                    

2. Czy znasz kogoś, kto nie mógł się kształcić, choć bardzo tego pragnął? 
a) tak          (kogo?)                                                      b) nie                           

3. Czy uwaŜasz, Ŝe poziom wykształcenia ma wpływ na moŜliwość uzyskania 
    lepszej pracy? 
a) tak                              b) nie                           c) nie mam zdania                 

4. Czy Twoim zdaniem mając ukończoną tylko szkołę podstawową moŜna 
    cieszyć się szacunkiem innych ludzi? 
a) tak                                   b) nie                              c) nie wiem                    

5. Jaki według Ciebie poziom edukacji reprezentuje większość bezdomnych? 

a) szkoła podstawowa 

b) liceum, technikum 

c) zawodówka 

d) szkoła wyŜsza 

6. Czy byłbyś zdolny kształcić się, gdyby zabroniono Ci uczęszczania do szkoły? 
a) tak                                   b) nie                              c) nie wiem                   

7. Czy uwaŜasz, Ŝe kobiety i męŜczyźni powinni mieć równe prawa w 
dostępie do edukacji? 
a) tak                                b) nie                         c) nie mam zdania                 

8. Czy Twoim zdaniem edukacja dzieci powinna być obowiązkowa? 
a) tak                                   b) nie                             c) nie wiem                     

9. Czy edukacja zmieniła Twoje Ŝycie? 

a) tak, na lepsze 

b) tak, na gorsze 

c) nie 

d) nie mam zdania 
 



OPRACOWANIE ANKIETY 
 
 

W związku z obchodami Tygodnia Działań Na Rzecz Edukacji UNESCO wśród 
uczniów VI LO została przeprowadzona ankieta, mająca na celu zbadanie poglądów młodzieŜy na 
sprawy, związane z edukacją. W ankiecie brało udział 102 uczniów klas I, II i III.  

Pierwsze pytanie brzmiało: Czy 
twoim zdaniem edukacja odgrywa znaczącą rolę 
w Ŝyciu człowieka? Ponad 91% ankietowanych 
udzieliło na nie odpowiedzi twierdzącej, prawie 
7% orzekło, Ŝe edukacja nie jest dla nich waŜna i 
tylko 2% uczniów nie umiało ustosunkować się 
do tego pytania. MoŜemy śmiało stwierdzić, Ŝe 
większość młodych ludzi doskonale zdaje sobie 
sprawę jak waŜną rolę w Ŝyciu człowieka 
odgrywa nauczanie. 

 
Odpowiedzi na pytanie drugie: „Czy znasz 

kogoś, kto nie mógł się kształcić, choć bardzo tego 
pragnął?” dowodzą, Ŝe w naszym kraju nie ma 
problemu z dostępem do edukacji i prawie kaŜdy, 
kto tylko chce, moŜe podnosić swój poziom 
wykształcenia. Tylko 25 ankietowanych przyznało, 
Ŝe zna taką osobę, wskazując najczęściej swoją 
babcię lub dziadka, czyli osoby starsze, których lata 
młodości przypadały w okresie okupacji lub latach 
powojennych, kiedy Ŝycie wyglądało zupełnie 
inaczej niŜ dziś. 

 
Ponad 87% uczniów uwaŜa, Ŝe poziom wykształcenia ma wpływ na moŜliwość uzyskania 

lepszej pracy. 10 respondentów nie podziela tego poglądu, a tylko 3 nie ma zdania na ten temat. 
 

 

Kontrowersyjnym okazało się pytanie nr 4: 
Czy twoim zdaniem mając ukończoną tylko szkołę 
podstawową moŜna cieszyć się szacunkiem innych 
ludzi? 47 ankietowanych sądzi, Ŝe tak, 39 – Ŝe nie, a 
16 – nie wie. Okazuje się, Ŝe ludzie potrafią się 
szanować bez względu na poziom wykształcenia, 
choć duŜa część uczniów uwaŜa, Ŝe osoba, która 
posiada tylko wykształcenie minimalne moŜe mieć 
kłopot z uzyskaniem powszechnego szacunku. 

 

Czy Twoim zdaniem edukacja odgrywa znacz ącą rolę w Ŝyciu 
człowieka?
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Czy Twoim zdaniem maj ąc uko ńczoną tylko szkoł ę 
podstawow ą moŜna cieszy ć się szacunkiem innych ludzi?

Czy znasz kogo ś, kto nie mógł si ę kształci ć, choć bardzo tego 
pragn ął?
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Czy Twoim zdaniem maj ąc uko ńczoną tylko szkoł ę 
podstawow ą moŜna cieszy ć się szacunkiem innych ludzi?
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Czy uwa Ŝasz, Ŝe poziom wykształcenia ma wpływ na mo Ŝliwo ść 
uzyskania lepszej pracy?



Czy Twoim zdaniem edukacja dzieci powinna by ć obowi ązkowa?
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Pytanie piąte: „Jaki, według ciebie, poziom 
edukacji reprezentuje większość bezdomnych?” 
potwierdziło, Ŝe młodzieŜ wiąŜe sukcesy w Ŝyciu  
z poziomem wykształcenia. 45% respondentów 
wskazało na szkołę podstawową, ponad 32% - na 
zawodówkę, a tylko 16% na technikum i liceum. 

 
 
 
 

Szóste pytanie brzmiało: Czy byłbyś zdolny kształcić 
się gdyby zabroniono ci uczęszczania do szkoły? Ilość 
odpowiedzi rozłoŜyła się prawie równomiernie: 44% uczniów 
stwierdziło, Ŝe potrafiliby uczyć się samodzielnie, 23% orzekło, 
Ŝe niestety nie byliby zdolni do tego, a 33% nie wie, jak 
zachowaliby się w takiej sytuacji. 

 
 
Pytanie siódme dotyczyło równych praw kobiet 

i męŜczyzn w dostępie do edukacji. Tutaj nie było osób, 
które nie zajęłyby konkretnego stanowiska. Zdecydowana 
większość opowiedziała się za równymi prawami kobiet i 
męŜczyzn, tylko niecałe 13% respondentów uwaŜa, Ŝe 
prawa te powinny być róŜne. 

 
 
 

RównieŜ w pytaniu ósmym: Czy twoim zdaniem 
edukacja dzieci powinna być obowiązkowa? większość 
ankietowanych stwierdziła, Ŝe dzieci powinny zostać objęte 
obowiązkiem szkolnym, tylko 5 osób było odmiennego 
zdania, a jedna nie zajęła Ŝadnego stanowiska. 
 
 

Pytanie ostatnie brzmiało: Czy edukacja zmieniła twoje Ŝycie? Prawie 72% 
respondentów orzekło, Ŝe edukacja zmieniła ich Ŝycie na lepsze, 6% stwierdziło, Ŝe niestety - na 
gorsze, 4% nie dostrzegło Ŝadnej zmiany, a prawie 19% nie ma zdania na ten temat. Pocieszającym 
jest fakt, Ŝe większość uczniów dostrzegła zmiany pod wpływem edukacji na lepsze i miejmy 
nadzieję, iŜ doceniają to, Ŝe w naszym kraju mają do niej swobodny dostęp. 

 

Jaki według Ciebie poziom edukacji reprezentuje wi ększość 
bezdomnych?
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Czy byłby ś zdolny kształci ć się, gdyby zabroniono Ci ucz ęszczania 
do szkoły?
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Czy uwa Ŝasz, Ŝe kobiety i m ęŜczyźni powinni mie ć równe 
prawa w dost ępie do edukacji?

Czy edukacja zmieniła Twoje Ŝycie?
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