
Ankieta 

 

 

 

 

 

Dla klas uczących się chemii 

 

 

 

1. Czy lubisz chemię?   Tak  Nie 

 

Lubię / nie lubię chemii ponieważ jest   _________________________ (maksymalnie dwie cechy) 

 

2. Gdybyś miał/a możliwość  zrezygnowania z nauki chemii, zrezygnowałbyś/abyś? 

 Tak   Nie 

 

 

3. Chemia jest interesująca 

 zdecydowanie się zgadzam       zgadzam się           nie zgadzam się           zupełnie się nie zgadzam 

 

3. Gdybyś miał/a wybór: Wybrałbym/abym chemię: 

 

 ponieważ interesuję się naukami przyrodniczymi 

 ze względu na niebezpieczne chemikalia. Lubię ryzyko. 

 ze względu na wyposażenie pracowni chemicznej, które mi się podoba. 

 ze względu na doświadczenia. Są interesujące. 

 ze względu na moje plany  na przyszłość ( chcę studiować chemię, farmację, medycynę itp.). 

 

 

 

 

 

 

4. Chemia jest zbyt skomplikowana ( 1-  zgadzam się, 6 – nie zgadzam się) 

Wiek:_____ 

płeć:   kobieta      mężczyzna 

Narodowość:__________________ 

To mój pierwszy/drugi/trzeci rok nauki chemii 

 



1 2 3 4 5 6 
 

 

 Jeśli wybrałeś/aś  1,2,3: dlaczego chemia jest zbyt skomplikowana? 

 ponieważ nie rozumiem wzorów 

 nie potrafię wyobrazić sobie jak atomy istnieją i na jakiej zasadzie działają ( nie widzimy ich) 

  ponieważ nie zapamiętuję tylu informacji 

 ponieważ nie umiem rozróżnić różnych substancji chemicznych 

 inne  ___________________________________ 

 

               Jeśli wybrałeś/aś 4,5,6 : dlaczego chemia nie jest skomplikowana? 

 ponieważ odnosi się do życia codziennego 

 ponieważ jest dużo podobieństw do innych przedmiotów 

 ponieważ jest ważna dla mojej przyszłości 

 po prostu lubię ten przedmiot 

 inne ___________________________________ 

 

5. Chemia jest interesująca ponieważ lekcje nie są nudne (jak na innych przedmiotach) w związku z jej 

odniesieniem do codziennego życia, które pokazywane jest poprzez różne eksperymenty. 

zdecydowanie się zgadzam       zgadzam się           nie zgadzam się           zupełnie się nie zgadzam 

6. Czy sądzisz, że chemia będzie przydatna  w Twojej przyszłości?   Tak   Nie 

7. Nie sądzę, że odniosę sukces w nauce chemii. 

zdecydowanie się zgadzam       zgadzam się           nie zgadzam się           zupełnie się nie zgadzam 

8.  Interesowałbym/abym się bardziej przedmiotami przyrodniczymi, gdyby było  więcej eksperymentów. 

zdecydowanie się zgadzam       zgadzam się           nie zgadzam się           zupełnie się nie zgadzam 

 
9. Zajęcia z chemii są takie jakich oczekiwałem/am. 

  

zdecydowanie się zgadzam       zgadzam się           nie zgadzam się           zupełnie się nie zgadzam 

 

10. Wybrałbym/abym chemię ze względu na nauczyciela tego przedmiotu. 

zdecydowanie się zgadzam       zgadzam się           nie zgadzam się           zupełnie się nie zgadzam 


