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W anonimowym badaniu udział wzięło 148 uczniów uczęszczających do klas 7 i 8 NSP 47. Ze względu 

na większą liczbę klas w badaniu udział wzięło więcej uczniów uczęszczających do klas 7 (suma: 54,7%) 

niż 8 (suma: 45,3%).  

Respondenci zostali zapytani o to, jak bardzo lubią chodzić do szkoły. Niemal 2/3 badanych uczniów 

przyznało, że w zależności od sytuacji czasami lubią uczęszczać do szkoły a czasami nie. 

Ponad 1/4 ankietowanych lubi chodzić do szkoły (suma wskazań na kategorię „lubię” oraz „bardzo lubię”: 

25,7%), przeciwnego zdania jest natomiast co dziesiąty uczestnik badania (11,5%). 

Najwięcej przyjemności w szkole daje badanym uczniom możliwość spędzania czasu z kolegami  

i koleżankami, na co wskazało ponad 4/5 ankietowanych, 6 na 10 respondentów z kolei wskazało na 

uczestnictwo w ulubionych zajęciach. Uczniowie najrzadziej wskazywali, że czerpią przyjemność  

z udzielania się w samorządzie szkolnym lub klasowym oraz z uczestnictwa w zajęciach dodatkowych – 

odpowiednio: 2,0% i 1,4%.  

Uczniowie zostali poproszeni o wskazanie jakie są ich odczucia względem poszczególnych lekcji.  

Na zdecydowanej większości przedmiotów uczniowie mają poczucie, że dużo się na nich uczą, że panuje 

na nich właściwa atmosfera. Uczniowie zauważyli również wskazywany przez nauczyciela związek lekcji 

z życiem codziennym. 

Na niektórych przedmiotach uczniowie odczuwają nerwową atmosferę lub mają poczucie, że lekcje  

są nudne i chaotyczne. 

W opinii respondentów idealnych nauczyciel charakteryzuje się głównie czterema cechami: poczucie 

humoru (74,3%), wyrozumiałość (61,5%), sprawiedliwość (50,0%) oraz tolerancja i szacunek do innych 

(47,3%). 

Uczniowie bardzo często wskazywali, że nauczycielom zależy na wiedzy i umiejętnościach uczniów,  

że nauczyciele dotrzymują umów. 

W wyborach uczniów pojawiały się odpowiedzi dotyczące kilku nauczycieli, wskazujące, że wzbudza  

on strach, jest nieprzyjazny lub nudny. 

Większość uczniów określiła relacje z większością nauczycieli jako neutralną (60,8%). Co czwarty uczeń 

(23,0%) uważał ją za przyjacielską, a dla 12,2% była ona w formie „mistrz – uczeń”. 

Odnotowano jednak, że dla 4,1% uczniów relacja była wroga. 



 

 

 

Wykres. Jak oceniasz relacje z większością nauczycieli? 
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Wykres. Jakie cechy chciałbyś, aby posiadał Twój idealny nauczyciel? 
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Zaobserwowano w badaniu, że aż 87,8% uczniom zdarzało się stresować w związku z przyjściem do 

szkoły. 

Wykres. Czy zdarza się stresować w związku z przyjściem do szkoły? 
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Jako główny powód odczuwanego stresu uczniowie wskazywali nadmierną obawę przed 

sprawdzianem/kartkówką, ogólny stres wynikający ze zbyt wysokich wymagań szkoły, z obawy przed 

nauczycielem. Uczniowie często również zwracali uwagę na kwestię swojego poczucia, że mogą być 

gorsi niż rówieśnicy. Wśród innych istotnych powodów wymieniano nieprzygotowanie do lekcji, ogólny 

stres wynikający ze zbyt wysokich wymagań rodziców oraz z niechęci do przedmiotu. Problemy między 

uczniami były powodem stresu dla kilku uczniów. 

Uczniom, którym zdarzyło się stresować w związku z przyjściem do szkoły w ponad połowie przypadków 

(54,6%) również zdarzyło się z tego powodu nie iść do szkoły. 

 

Przez ponad połowę uczniów (51,4%) preferowaną formą sprawdzania wiedzy była odpowiedź pisemna 

w formie testu. Druga najczęściej wskazywaną formą była odpowiedź ustna (12,8%). 

Odpowiedź pisemna w formie pytań otwartych była preferowana przez 6,8% uczniów. 29,1% uczniów 

nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie. 

Wśród respondentów, którzy preferują odpowiedź pisemną w formie pytań otwartych, najczęściej 

pojawiały się opinie, że taka forma najlepiej sprawdza wiedzę – 70,0% badanych. Połowa uczniów 

preferująca tę formę twierdziła, że tym sposobem można sprawdzić duży zakres wiedzy. Dla 40,0% 

analizowanej grupy jest to najmniej stresująca forma.  

Respondenci preferują odpowiedź pisemną w formie testu szczególnie dlatego, że jest to w ich opinii 

najmniej stresująca forma sprawdzenia wiedzy. Aspekt ten był istotny dla 82,9% badanych, 

którzy wskazali na omawianą formę.  

Z kolei uczniowie, którzy preferują odpowiedź ustną, najczęściej byli zdania, że jest to forma, która 

najszybciej sprawdza wiedzę – 47,4% tej grupy. Nieco mniej uczniów wskazało na możliwość 

sprawdzenia dużego zakresu wiedzy – 36,8%. Z kolei 31,6% badanych analizowanej grupy preferuje 

odpowiedź ustną, ponieważ jest to dla nich najmniej stresująca forma. Kolejnych 21,1% badanych 

uznaje, że taka forma jest najlepszym sposobem sprawdzenia wiedzy.  

Ponad połowa uczniów (50,7%) czuła się przeciążona nauką w szkole i nie miała odnośnie powyższego 

wątpliwości. Z kolei 45,3% uczniów od czasu do czasu czuła się przeciążona. Tylko dla 4,1% uczniów 

nauka w szkole była w sam raz. 

Ponad połowa uczniów czuła się przeciążona z języka polskiego, a połowa z matematyki. Kolejnymi 

najczęściej wskazywanymi przedmiotami była historia, fizyka, chemia, geografia lub drugi język obcy. 

Ankietowani najmniej czuli się przeciążeni z WOS-u, języka angielskiego i biologii. 

 

Trzech na czterech uczniów (73,6%) biorących udział w badaniu miała korepetycje lub zajęcia 

dodatkowe związane z nauką w szkole. 

 



 

 

 

Wykres. Czy masz korepetycje, zajęcia dodatkowe związane z nauką w szkole? 
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Ponad połowa uczniów, którzy korzystali z korepetycji lub zajęć dodatkowych, miało je z 2 – 3 

przedmiotów. Z kolei trzech na dziecięciu z jednego, a co dziesiąty z 4 lub więcej przedmiotów. 

Wykres. Z ilu przedmiotów masz korepetycje, zajęcia dodatkowe? 
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Głównym powodem udziału uczniów w korepetycjach i zajęciach dodatkowych związanych z nauką  

w szkole była chęć osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu. Odnotowano odpowiedzi, 

że uczniowie zupełnie nie rozumieją nauczyciela, że przedmiot jest za trudny. Zaobserwowano także 

opinie, że przedmiot jest w ich opinii zbyt pobieżnie wykładany. Ponadto w przypadku części uczniów 

decyzję o korepetycjach i zajęciach dodatkowych podjęli za nich rodzice. 
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Wykres1. Z czego to wynika?  
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W ogólnym badaniu nie odnotowano pytań pominiętych, pozostawionych bez odpowiedzi, rozkład i różnorodność 

odpowiedzi pozwala sądzić o wysokiej subiektywności wypowiedzi. 

Odpowiedzi mogą nie sumować się do 100% z uwagi na możliwość wielokrotnego wyboru. 
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