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języka angielskiego 
dla rodziców uczniów klas VI



Szanowna Pani, 

Szanowny Panie, 

 uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa udział w badaniu przyczyni się do pogłębienia 

wiedzy na temat kontaktu uczniów z językiem obcym w ramach zajęć obowiązkowych w szkole podstawowej. 

Chcielibyśmy również zapytać o naukę języków obcych poza szkołą. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle 

ważne, gdyż pozwolą zrozumieć, jak nauka angielskiego w szkole łączy się z tą prowadzoną poza zajęciami 

obowiązkowymi. Wszelkie dane są poufne i zostaną zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych podsumowań 

statystycznych. Prosimy o odpowiedź na wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie. Proszę pamiętać, że dla 

każdego dziecka objętego badaniem należy wypełnić odrębną ankietę.

Bardzo dziękujemy za Państwa czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

W imieniu Zespołu Badawczego, 

dr Magdalena Szpotowicz 

Lider Pracowni Języków Obcych IBE
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Jak długo dziecko uczy się języka angielskiego w szkole?1. 
 
Proszę wpisać liczbę lat: 

Czy 2. oprócz przygotowywania się do lekcji języka angielskiego w szkole dziecko ma w domu kontakt 
z językiem angielskim poprzez wykonywanie wymienionych w tabeli czynności?
Proszę zaznaczyć, czy dziecko wykonuje daną czynność. Jeśli tak, proszę określić, czy wykonuje ją samodzielnie, 
czy wspólnie z członkiem rodziny oraz jak często.

Czy dziecko 
wykonuje daną 

czynność?

Jak dziecko  
wykonuje daną 

czynność?

Jak często  
dziecko wykonuje  
daną czynność?

a)
czytanie książek  
po angielsku

tak nie 
samodzielnie raz w miesiącu 

kilka razy w miesiącu 
raz w tygodniu 
kilka razy w tygodniu

 
 
 wspólnie  

z domownikami

b)
oglądanie filmów  
i kreskówek po angielsku  
(bez lektora)

tak nie 
samodzielnie raz w miesiącu 

kilka razy w miesiącu 
raz w tygodniu 
kilka razy w tygodniu

  
 
 wspólnie  

z domownikami

c)

korzystanie  
z komputerowych 
programów edukacyjnych  
w języku angielskim

tak nie 
samodzielnie raz w miesiącu 

kilka razy w miesiącu 
raz w tygodniu 
kilka razy w tygodniu

 
 
 wspólnie  

z domownikami

d)

inne (jakie?) 

.................................................................. 

..................................................................

tak nie 
samodzielnie raz w miesiącu 

kilka razy w miesiącu 
raz w tygodniu 
kilka razy w tygodniu

 
 
 wspólnie  

z domownikami

Czy dziecko uczy/uczyło się języka angielskiego poza obowiązkowymi zajęciami w szkole?3. 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak nie  → Proszę przejść do pytania nr 8

Ile lat łącznie dziecko uczy/uczyło się języka angielskiego poza obowiązkowymi zajęciami  4. 
w szkole?
Jeśli dziecko uczyło się tylko kilka miesięcy, proszę wpisać ułamek, np. sześć miesięcy to 0,5 etc.

 
Proszę wpisać liczbę lat:  
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Czy w tym roku szkolnym (2013/2014) dziecko uczyło się języka angielskiego poza zajęciami 5. 
obowiązkowymi w szkole?

tak nie  → Proszę przejść do pytania nr 8

Jeśli tak, proszę zaznaczyć jaką formę miały dodatkowe zajęcia.6. 
Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.

a) korepetycje (1 –2 osoby w grupie)

b) kurs językowy (grupa co najmniej 3 osobowa)

c)
inne zajęcia (jakie?) 
..................................................................................................................

Proszę zaznaczyć, ile godzin w tygodniu dziecko uczyło się języka angielskiego  7. 
poza obowiązkowymi zajęciami w szkole.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

a) od 0,5 do 1 godz. tygodniowo

b) od 1 do 3 godz. tygodniowo

c) od 3 do 5 godz. tygodniowo

d) ponad 5 godz. tygodniowo

Czy dziecko uczy się innego języka obcego niż język angielski?8. 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak nie  → Proszę przejść do pytania nr 10

Jeśli tak, proszę zaznaczyć jakiego języka dziecko się uczy. Proszę także zaznaczyć, czy uczy się go 9. 
w ramach zajęć obowiązkowych w szkole, czy dodatkowo oraz jak długo się go uczy.

Język obcy Gdzie dziecko się go uczy?
Ile lat łącznie dziecko uczy 

się tego języka?

a) język niemiecki
obowiązkowo w szkole  lat

dodatkowo                       lat

b) język rosyjski
obowiązkowo w szkole  lat

dodatkowo                       lat

c)
inny (jaki?)  

.....................................................................

obowiązkowo w szkole  lat

dodatkowo                       lat
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Czy w domu, w którym mieszka dziecko, mówi się 10. na co dzień w języku innym niż polski?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak nie  → Proszę przejść do pytania nr 12

Jeśli tak, to kto na co dzień mówi w domu, w którym mieszka dziecko, w języku innym niż polski  11. 
i jaki to język?
Przy osobie, która mówi w języku innym niż polski proszę wpisać język.

Stopień pokrewieństwa Język

a) ojciec ..............................................................................................

b) matka ..............................................................................................

c) dziadek ..............................................................................................

d) babcia ..............................................................................................

e)
inni (kto?)  

........................................................................... ..............................................................................................

Czy dziecko kiedykolwiek wyjeżdżało za granicę na okres dłuższy niż miesiąc? 12. 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

tak nie  → Proszę przejść do pytania nr 14

Jeśli tak, to ile razy dziecko wyjeżdżało za granicę na okres dłuższy niż miesiąc?13. 

Proszę podać liczbę takich wyjazdów:  

W jakim zakresie matka dziecka zna następujące języki obce?14. 
Proszę zaznaczyć w każdym wierszu jedną odpowiedź. 

Nie zna
Zna w 

podstawowym 
zakresie

Zna 
dobrze

Zna 
bardzo 
dobrze

a) język rosyjski

b) język angielski

c) język niemiecki

d) jezyk francuski

e)
inny język obcy (jaki?) 

....................................................................................................
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W jakim zakresie ojciec dziecka zna następujące języki obce?15. 
Proszę zaznaczyć w każdym wierszu jedną odpowiedź. 

Nie zna
Zna w 

podstawowym 
zakresie

Zna 
dobrze

Zna 
bardzo 
dobrze

a) język rosyjski

b) język angielski

c) język niemiecki

d) jezyk francuski

e)
inny język obcy (jaki?) 

....................................................................................................

Czy  praca rodziców/opiekunów dziecka wymaga znajomości języka angielskiego? 16. 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

Stopień pokrewieństwa Tak
Tak, ale w 

niewielkim 
stopniu

Nie

a) matka

b) ojciec

c)
inny opiekun (jaki?) 

....................................................................................................

Proszę sprawdzić, czy udzielił/a Pani/Pan odpowiedzi na wszystkie pytania.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!




