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Dane wypełniającego: 

Płeć:        K     M    Wiek:…………… Miasto:……………………….. Szkoła:……………………………………. 

1. Czy brałeś udział w którymś z podanych poniżej wydarzeń? Zaznacz, jeśli TAK 

Wydarzenia Tak 

Noc Naukowców  

Dni otwarte wyższych uczelni  

Pokazy ciekawych doświadczeń  

Warsztaty olimpijskie  

Festiwal nauki  

Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików   

Inne(podaj jakie) …………………………………………………………. 

2. Czy oglądasz w telewizji programy naukowe przedstawiające ciekawe doświadczenia i eksperymenty? 

    Jeśli TAK podaj jak często:   

Program Tak Regularnie Czasami Rzadko 

Prawda czy fałsz - pogromcy mitów     

Precz z teorią!     

Fantastyka w laboratorium     

Jak to jest zrobione?     

W klatce czasu     

Brainiac     

Inny (podaj nazwę) ……………………………………………………. 
    

3. Co przychodzi Ci na myśl, kiedy myślisz „nauka”? Postaw krzyżyk obok słowa/ów, które wiążą się z Twoimi 

skojarzeniami. Postaw tyle krzyżyków ile uznasz za stosowne. Na dole możesz dopisać swoje główne 

skojarzenie, jeśli nie było wymienione: 

Nauka to/jest: Tak! 

Interesujące i ekscytujące zagadnienia  

Nuda  

Tworzenie problemów społecznych  

Produkcja zanieczyszczeń  

Użyteczna w życiu codziennym  

Wykonywanie eksperymentów  

Najbardziej odpowiednia dla chłopców  

Moc/Władza  

Ważna dla społeczeństwa  

Destruktywna i niebezpieczna  

Pomaga biednym  

Trudna do zrozumienia  

Łatwa do zrozumienia  

………………………………………………………………………. 
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4. Jak ważne są następujące cechy dla naukowca? Zaznacz krzyżykiem na osi. Jeżeli cecha jest bardzo ważna 

zaznacz w pobliżu zewnętrznego końca osi; jeżeli cecha jest mało ważna zaznacz w pobliżu środka. Na końcu 

połącz krzyżyki tak jak to zaprezentowano na poniższym wykresie dla piłkarza. 

Przykład: Ankietowany był pytany, jakie cechy jego zdaniem są typowe dla piłkarza. Docenił technikę                          

i zręczność, jako bardzo ważne cechy oraz wskazał, że w jego ocenie kreatywność i estetyka nie są ważne. 

 

   

Naukowiec jest: 
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5. Poniżej podano różne czynności. Oceń, które z nich Twoim zdaniem to typowe zajęcia naukowca: 

Czy naukowiec wykonuje następujące 
czynności? 

Zdecydowanie 
nie! 

Nie Tak 
Zdecydowanie 

tak! 

Zbiera informacje poprzez obserwowanie 
natury 

    

Przeszukuje specjalistyczną literaturę     

Buduje nowe urządzenia     

Zarządza personelem     

Zajmuje się studentami     

Przygotowuje i prowadzi wykłady i seminaria     

Pisze artykuły naukowe     

Zarządza finansami      

Jeździ na wymiany z naukowcami z innych 
uczelni 

    

Produkuje substancje (np. leki) w laboratorium     

Rozwija własne teorie     

Analizuje i interpretuje rezultaty 
eksperymentów 

    

Udziela wywiadów     

Sprawdza egzaminy     

Pracuje nad własnymi wynalazkami     

Czyta na bieżąco literaturę fachową     

Analizuje próbki (np.: żywność, wodę)     

Planuje wydatki i zarządza finansami     

Rozwija procedury pomiarowe     

Pisze książki     

Opracowuje modele teoretyczne     

Organizuje i zarządza zespołem (badawczym)     

Bierze udział w czynnościach administracyjnych     

Pracuje nad projektami interdyscyplinarnymi     

Szkoli absolwentów uczelni     

Przygotowuje rysunki, zdjęcia i protokoły     

Konstruuje własne układy badawcze     

Organizuje i zarządza projektami badawczymi     

Znajduje zależności pomiędzy danymi 
pomiarowymi 

    

Spotyka się z badaczami z innych dziedzin     

Opiekuje się studentami piszącymi prace 
magisterskie i licencjackie 

    

Wykonuje pomiary     

Wykonuje trudne obliczenia matematyczne     

Zajmuje stanowiska kierownicze     

Wymyśla nowe projekty badawcze     

Wygłasza wykłady     

Zdobywa fundusze na badania naukowe     
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6. Narysuj, jak wyobrażasz sobie naukowca podczas pracy i opisz jednym zdaniem rysunek. 

Rysunek przedstawia: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

7. Napisz krótko, jakimi Twoim zdaniem problemami zajmują się naukowcy i na czym polega ich praca. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


