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Jak zaznaczać odpowiedzi?
Przykład 1:
Lubię się gimnastykować.
tak

Kasia lubi się gimnastykować,
więc zaznaczyła tak:

x
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Tomek nie bardzo lubi się gimnastykować,
więc zaznaczył tak:
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Przykład 2:
Lubię czytać książki.
Jeśli to zdanie do Ciebie pasuje, jeśli lubisz
czytać książki, wstaw znak x w kratkę,
która znajduje się pod słowem „tak”

tak

x
tak

Jeśli to zdanie nie całkiem do Ciebie pasuje,
ale trochę pasuje, wstaw znak x w kratkę,
która znajduje się pod słowami „raczej tak”

x

tak

Wstaw teraz x , jeśli zdanie zupełnie do
Ciebie nie pasuje
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Wskazówki:
Przy każdym zdaniu zastanów się, jak bardzo do Ciebie pasuje.
Przy każdym zdaniu zaznacz odpowiedź, która najlepiej do Ciebie pasuje.
Jeśli się pomylisz, otocz złą odpowiedź kółkiem i postaw krzyżyk przy
tej odpowiedzi, którą chcesz wybrać.
Jeśli masz jakieś pytania, podnieś rękę.
tak

1. Lubię chodzić do szkoły.
2. Bardzo chętnie przebywam z koleżankami
i kolegami ze szkoły.
3. Nauka sprawia mi duże trudności.
4. W szkole jest ciekawie.
5. W klasie mam bardzo wielu przyjaciół.
6. Zawsze zdążam odrobić prace domowe.
7. Cieszę się, że kiedyś nie będę już musiała
chodzić do szkoły.
8. Moje koleżanki i koledzy z klasy
zawsze chętnie mi pomagają.
9. Nawet gdy bardzo się staram,
nie umiem zrobić trudnych zadań.
10. Nie mam ochoty chodzić do szkoły.
11. Niewiele koleżanek i kolegów z klasy lubię.
12. W szkole wiele rzeczy mi się nie udaje.
13. Po feriach cieszę się, że wracam
do szkoły.
14. Chętnie spędzam wolny czas z koleżankami
i kolegami z klasy.
2

raczej
tak

raczej
nie

nie

tak

15. Kiedy nauczyciel tłumaczy nową lekcję,
od razu wszystko rozumiem.
16. W szkole niewiele rzeczy mi się podoba.
17. Często się złoszczę na moje koleżanki
i kolegów z klasy.
18. Potrafię rozwiązać nawet bardzo trudne
zadania.
19. Bez szkoły wszystko byłoby o wiele
lepsze.
20. Żyję w całkowitej zgodzie z moimi
koleżankami i kolegami z klasy.
21. Szybko się uczę.
22. W szkole bardzo mi się podoba.
23. W klasie jest wielu uczniów, którzy mi
dokuczają.
24. W szkole w wielu sprawach jestem
za mało zdolna.
25. Często czekam, żeby szkoła wreszcie się
skończyła.
26. W naszej klasie wszyscy jesteśmy
dobrymi przyjaciółmi.
27. Wiele rzeczy w szkole jest dla mnie
za trudnych.
28. Cieszę się, kiedy kończą się lekcje.
29. W klasie czuję się samotna.
30. Zawsze rozumiem to, co nauczyciel nam
tłumaczy.
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31. W szkole jest czasami nudno.
32. Dobrze się rozumiem z moimi koleżankami
i kolegami z klasy.
33. Szkoła nie sprawia mi żadnych trudności.
34. Czasami mam dosyć szkoły.
35. Z moimi koleżankami i kolegami z klasy
chętnie spotykam się też po szkole.
36. W szkole wszystko umiem.
37. Szkoła sprawia mi frajdę.
38. W naszej klasie jest wielu uczniów,
których nie lubię.
39. Jestem zdolną uczennicą.
40. Czasami chętnie bym poszła na wagary.
41. Nie zawsze dobrze się czuję w naszej klasie.
42. Wielu szkolnych zadań nie umiem zrobić.
43. Wspaniale by było, gdybym nie musiała
już chodzić do szkoły.
44. Nudzę się z moimi koleżankami i kolegami
z klasy.
45. Chętnie się uczę.
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