
 
 

 
 
 

Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet 
Jagielloński, Ingardena 3, 30-060 Kraków 

 
 
Podstawowe dane 

Płeć:    K:        M:       Wiek ______________________    Klasa ______________________  . 

  

Data wypełnienia ankiety ______________________      

 
Ankieta  2A:  Reakcja  uczniów  klas  ponadgimnazjalnych  przed  oraz  po 
przeprowadzeniu serii kilku jednostek naukowych  
(wiek badanych około 16 – 19 lat) 
 
Poniższe punkty dotyczą twojego doświadczenia z ćwiczeniami z  jednostki naukowej. Prosimy odpowiedzieć na 
wszystkie pytania. 

 
Część 1    Zajęcia z nauk ścisłych 
 
W  jakim  stopniu  zgadzasz  się  z poniższymi  zdaniami dotyczącymi  zajęć  z nauk  ścisłych,  jakie macie w  szkole? 
(Prosimy odhaczyć wybraną  liczbę w poszczególnych  rzędach.  Jeżeli któreś zdanie nie  jest zrozumiałe, prosimy 
zostawić je bez odpowiedzi). 
                                                                                                             

1 2 3 4 
                                                  Nie zgadzam się           Zgadzam się 
 
 1 2 3 4 

1 Nauki ścisłe są trudne.     

2 Nauki ścisłe są ciekawe.     
3 Nauki ścisłe są raczej łatwe do przyswojenia.     
4 Nauki ścisłe otwarły mi oczy na ciekawe i ekscytujące zawody.     
5 Lubię nauki ścisłe bardziej niż inne zajęcia w szkole.     
6 Uważam, że wszyscy powinni uczyć się nauk ścisłych w szkole.     
7 Rzeczy, których uczę się na zajęciach ścisłych będą przydatne w 

moim codziennym życiu. 
    

8 Uważam, że zajęcia ścisłe, które mam w szkole, polepszą moje 
szanse na karierę.  

    

9 Nauki ścisłe sprawiły, że jestem bardziej krytyczny i sceptyczny.     
10 Nauki ścisłe powiększyły moją ciekawość w kwestii rzeczy, które nie 

są jeszcze wyjaśnione.  
    

11 Nauki ścisłe sprawiły, że bardziej doceniam przyrodę.     
12 Nauki ścisłe pokazały mi ważność nauki w życiu.     
13 Dzięki naukom ścisłym nauczyłem się, jak lepiej dbać o moje zdrowie.     
14 Chciałbym/chciałabym zostać naukowcem.     
15 Chciałbym/chciałabym mieć możliwie najwięcej zajęć z nauk ścisłych 

w szkole.  
    

16 Chciałbym/chciałabym dostać pracę w dziale technologii.      



Część 2    Moje zdanie na temat uczenia się oraz zrozumienia    
    nauk  ścisłych 

 
Prosimy przeczytać poniższe zdania i wskazać, w jakim stopniu zgadzacie się lub nie zgadzacie 

  

A B C D E się                                             z nimi.   
 
 

A: Zupełnie się nie zgadzam    B: Częściowo się nie zgadzam   C: Jestem neutralny                              

D: Częściowo się zgadzam    E: Zgadzam się zupełnie 

 
 

1. Tamara właśnie przeczytała coś w swoim podręczniku naukowym, co wydaje się stać w 
sprzeczności z jej własnym doświadczeniem. Jednak, aby dobrze nauczyć się nauk ścisłych, Tamara 
nie powinna myśleć o swoim doświadczeniu. Powinna skupić się na tym, co pisze w książce.  

A B C D E
 
2. Jeżeli chodzi o zrozumienie fizyki lub chemii, zapamiętywanie faktów nie jest istotne.  
 

A B C D E
 
3. Jeżeli chodzi o kontrowersyjne tematy, takie jak na przykład dotyczące pokarmów wywołujących 
choroby nowotworowe, naukowcy nie są w stanie ocenić, które badania naukowe są najlepsze. 
Wszystko jest przypadkowe.  

A B C D E
 
4. Kiedy oddajesz sprawdzian z fizyki lub chemii, masz ogólne odczucie, jak dobrze ci poszło nawet 
zanim porozmawiasz z innymi uczniami.  

A B C D E
 
5. Podczas przyswajania nauk ścisłych, można lepiej zrozumieć materiał, jeżeli odniesie się 
poszczególne kwestie do własnych pomysłów.  

A B C D E
 
6. Jeżeli nauczyciele fizyki i chemii w jasny sposób objaśniają materiał na zajęciach oraz podają 
przykłady z życia i omawiają przykładowe problemy, większość dobrych uczniów jest w stanie nauczyć 
się tych przedmiotów bez zadawania zbyt wielu pytań i samodzielnych prób rozwiązania 
poszczególnych problemów.  

A B C D E
 
7. Aby zrozumieć chemię i fizykę, wzory (równiania) są naprawdę najistotniejszą kwestią; reszta 
materiału jest po to, by pomóc ci zdecydować, którego wzoru użyć w danej sytuacji.  
 

A B C D E
 
Część 3    Co sądzisz o poniższych sytuacjach? 
 
Wybierz odpowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje poglądy.  
 
1. Naukowcy mają problem z przewidywaniem i objaśnianiem zjawiska burzy z piorunami. Może to być 
spowodowane faktem, iż burze z piorunami zachowują się zgodnie z bardzo skomplikowanymi i 
trudnymi w zastosowaniu regułami. Może tak się też dziać dlatego, że niektóre ze zjawisk burzowych 
nie są spójne ani zgodne z żadnymi ogólnymi zasadami, bez względu na to, jak skomplikowane i 
szczegółowe są te zasady.  
 
Oceń, dlaczego naukowcy mają czasami kłopot z wyjaśnieniem pewnych zjawisk? Prosimy o 
przeczytanie wszystkich odpowiedzi, przed podjęciem decyzji. 
 

(a) Pomimo, że zjawiska występują zgodnie z pewnymi zasadami, są one często 
skomplikowane, trudne do zastosowania i nie zawsze w pełni zrozumiałe.  



  

(b) Pewne zjawiska po prostu nie występują zgodnie ze spójnym zbiorem zasad.  
 

(c) 
Zazwyczaj jest to związane z tym, że zasady te są skomplikowane, trudne do 
zastosowania lub niezrozumiałe; jednak czasami jest to spowodowane tym, że pewne 
zjawiska nie występują zgodnie z zasadami.  

 
(d) 

W połowie podowem jest to, że zasady są skomplikowane, trudne do zastosowania 
oraz niezrozumiałe; a w połowie, ponieważ zjawiska nie występują zgodnie z 
zasadami;  

(e) Zazwyczaj jest tak, ponieważ zjawiska nie występują zgodnie z zasadami, a czasami 
ponieważ zasady te są skomplikowane, trudne do zastosowania i niezrozumiałe;  

 
2. Jak odnoszą się podstawowe wzory stosowane w fizyce i chemii do najważniejszych założeń 
dotyczących idei omawianego zjawiska? Prosimy o przeczytanie wszystkich odpowiedzi, przed 
podjęciem decyzji. 
 

(a) Podstawowe wzory podsumowują najważniejsze idee i są z nimi związane. Ponadto, 
takie wzory pomagają rozwiązywać problem.  

 
(b) 

Podstawowe wzory są jakby oddzielone od najważniejszych koncepcji, ponieważ 
koncepcje te są pomysłami, a nie równaniami. Można powiedzieć, że wzory są 
narzędziami do rozwiązywania problemów i nie mają większego znaczenia 
pojęciowego. 

(c) Głownie (a), ale trochę (b). 
(d) W połowie (a) i w połowie (b). 
(e) Głównie (b), ale trochę (a). 

 
Część 4    Co sądzisz na temat poniższych rozmów? 
 
W każdym z poniższych punktów, opisana jest krótka rozmowa dwojga uczniów, którzy nie zgadzają się w jakiejś 
kwestii. Proszę wskazać, opinia którego z uczniów  jest Ci bliższa. Przedmioty  ścisłe w przypadku  tej ankiety  to 
chemia i fizyka.  
 
1.  Piotr i Łukasz 
 
Piotr: Dobry podręcznik  szkolny powinien pokazać, w  jaki  sposób materiał  z  jednego  rozdziału odnosi  się do 
materiału  z  innych  rozdziałów. Nie powinien rozważać każdego tematu osobno, ponieważ nie są one 
zupełnie oddzielone.  
 
Łukasz: Jednak w większości przypadków, każdy rozdział dotyczy innego tematu i te tematy często 
mają ze sobą niewiele wspólnego. Podręcznik powinien opisywać je osobno, zamiast mieszać je 
razem.  
 
Z kim się zgadzasz? Przeczytaj wszystkie odpowiedzi, zanim wybierzesz. 
 

(a) Prawie całkowicie zgadzam się z Piotrem. 
(b) Pomimo, że bardziej zgadzam się z Piotrem to uważam, że Łukasz również ma częściową 

rację.  
(c) Po równo zgadzam się i nie zgadzam się z poglądami Piotra i Łukasza.  
(d) Pomimo, że bardziej zgadzam się z Łukaszem to uważam, że Piotr również ma częściową 

rację.  
(e) Prawie całkowicie zgadzam się z Łukaszem. 

 
2. Paweł i Dominik 
 
Paweł: Kiedy przygotowuję się do sprawdzianu z przedmiotów ścisłych, lubię opisywać rzeczy/zjawiska 
swoimi słowami, aby miały one dla mnie sens.  
 
Dominik: Jednak opisywanie ich własnymi słowami, nie pomaga się ich nauczyć. Podręczniki zostały 
napisane przez ludzi, którzy posiadają dobrze ugruntowaną wiedzę z danego zakresu. Należy uczyć się 
w taki sposób, w jaki dane kwestie zostały przedstawione w podręczniku.  



  

 
(a) Prawie całkowicie zgadzam się z Pawłem. 

(b) Pomimo, że bardziej zgadzam się z Pawłem to uważam, że Dominik również ma częściową 
rację.  

(c) Po równo zgadzam się/nie zgadzam się z poglądami Pawła i Dominika.  
(d) Pomimo, że bardziej zgadzam się z Dominikiem to uważam, że Paweł również ma 

częściową rację.  
(e) Prawie całkowicie zgadzam się z Dominikiem. 

 
3. Laura i Maria 
 
Laura: Niektórzy naukowcy uważają, że dinozaury wyginęły z powodu wybuchów wulkanów, a inni 
ponieważ w ziemię uderzyła asteroida. Dlaczego nie zgadzają się ze sobą?  
 
Maria: Być może istnieją dowody dla obu teorii. Często jest więcej sposobów na zinterpretowanie 
jednego faktu. Dlatego musimy zrozumieć, co te fakty oznaczają.  
 
Laura: Nie jestem taka pewna. W kwestiach takich jak związki międzyludzkie lub poezja, odpowiedzi 
mogą być dwuznaczne. Jednak w nauce fakty mówią same za siebie.  
 

(a) Prawie całkowicie zgadzam się z Laurą. 

(b) Pomimo, że bardziej zgadzam się z Laurą to uważam, że Maria również ma częściową 
rację.  

(c) Po równo zgadzam się i nie zgadzam się z poglądami Laury i Marii.  
(d) Pomimo, że bardziej zgadzam się z Marią to uważam, że Laura również ma częściową 

rację.  
(e) Prawie całkowicie zgadzam się z Marią. 

 
4. Wojtek i Michał   
 
Wojtek: Moim zdaniem, nauka jest trochę jak moda; coś, co jest popularne w tym roku, może być już 
niemodne w następnym roku. Naukowcy ciągle zmieniają swoje teorie.  
 
Michał: Mam inne zdanie na ten temat. Kiedy eksperyment został przeprowadzony i ustalono teorię, 
która wyjaśnia niniejszy eksperyment, kwestia jest w zasadzie zamknięta i nie ma już zbyt wiele 
miejsca na dyskusję.  
 

(a) Prawie całkowicie zgadzam się z Wojtkiem. 
(b) Pomimo, że bardziej zgadzam się z Wojtkiem to uważam, że Michał również ma częściową 

rację.  
(c) Po równo zgadzam się/nie zgadzam się z poglądami Wojtka i Michała.  
(d) Pomimo, że bardziej zgadzam się z Michałem to uważam, że Wojtek również ma trochę 

racji.  
(e) Prawie całkowicie zgadzam się z Michałem. 

 
5. Justyna i Karolina 
   
Justyna i Karolina wspólnie pracują nad zadaniem domowym... 
 
Justyna: Dobra, rozwiązałyśmy pierwszy problem, czas przejść do drugiego.  
 
Karolina: Nie, czekaj. Myślę, że powinnyśmy spróbować dowiedzieć się, dlaczego tak długo zajęło nam 
rozwiązanie tego problemu.  
 
Justyna: Karolina, wiemy, że odpowiedź jest poprawna, ponieważ taka jest w kluczu, więc co się 
przejmujesz? Jeżeli nie rozumiałybyśmy tego, nie udzieliłybyśmy poprawnej odpowiedzi.  
 
Karolina: Nie, ja uważam, że można poprawnie rozwiązać ten problem nie rozumiejąc w rzeczywistości 
jego istoty.  



 
(a) Prawie całkowicie zgadzam się z Justyną. 

(b) Pomimo, że bardziej zgadzam się z Justyną to uważam, że Karolina również ma częściową 
rację.  

(c) Po równo zgadzam się/nie zgadzam się z poglądami Justyny i Karoliny.  
(d) Pomimo, że bardziej zgadzam się z Karoliną to uważam, że Justyna również ma trochę racji. 
(e) Prawie całkowicie zgadzam się z Karoliną. 

 
Część 5    Moje zdanie na temat nauk ścisłych i technologii 

 
W  jakim  stopniu  zgadzasz  się  z  poniższymi  zdaniami?  Prosimy  odhaczyć  wybraną  liczbę  w  poszczególnych 
rzędach. Jeżeli któreś zdanie nie jest zrozumiałe, prosimy zostawić je bez odpowiedzi. 
                                                                                                          

1 2 3 4 
                                                        Nie zgadzam się       Zgadzam się 
 
 1 2 3 4 

1 Nauki ścisłe oraz technologia są istotne dla społeczeństwa.     

2 Dzięki naukom ścisłym oraz technologii zostanie odnalezione lekarstwo 
na choroby takie jak HIV/AIDS, rak, itp. 

    

3 Dzięki naukom ścisłym i technologii przyszłe pokolenia będą miały 
większe możliwości. 

    

4 Nauki ścisłe oraz technologia uczynią nasze życie zdrowszym, 
łatwiejszym I wygodniejszym. 

    

5 Nowe technologie uczynią pracę bardziej interesującą.     
6 Korzyści płynące z nauk ścisłych są większe niż szkody, które mogą one 

spowodować. 
    

7 Nauki ścisłe oraz technologia pomogą ograniczyć biedę oraz głód na 
świecie. 

    

8 Nauki ścisłe oraz technologia mogą rozwiązać prawie wszystkie 
problemy. 

    

9 Nauki ścisłe oraz technologia pomagają biednym.     
10 Nauki ścisłe oraz technologia są powodem problemów środowiskowych.     
11 Kraje potrzebują nauk ścisłych oraz technologii, by się rozwijać.     
12 Nauki ścisłe oraz technologia są korzystne głównie w krajach 

rozwiniętych. 
    

13 Naukowcy postępują zgodnie z metodą naukową, która zawsze daje im 
poprawne odpowiedzi. 

    

14 Powinniśmy ufać temu co mówią naukowcy.     
15 Naukowcy są neutralni i obiektywni.     
16 Teorie naukowe rozwijają się i zmieniają przez cały czas.      

 
 
Projekt ESTABLISH uzyskał dofinansowanie z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej  
[FP7/2007-2013], zgodnie z umową nr 244749. 
 

           

  




