
 

ANKIETA DLA STUDENTÓW 
 

Rok akademicki: 
 

Semestr:  

Język: 
 

Poziom: 

 
Zaznacz, jak często obserwujesz wymienione praktyki na zajęciach z języka obcego:  
 

 Zawsze Zazwyczaj Czasami Rzadko Nigdy 

1. Atmosfera na zajęciach sprzyja uczeniu 
się. 

     

2. Lektor informuje nas, czego będziemy się 
uczyć i w jakim celu. 

     

3. W trakcie zajęć lektor upewnia się, czy 
zrozumieliśmy daną partię materiału. 

     

4. Lektor uwzględnia moje indywidualne 
potrzeby, preferencje dotyczące uczenia 
się oraz wcześniejsze doświadczenia. 

     

5. Mam możliwość wpływu na proces uczenia 
się. 

     

6. Wspólnie omawiamy kryteria poprawnej 
wypowiedzi ustnej. 

     

7. Lektor podsumowuje zadanie 
komunikacyjne i razem z nami sprawdza, 
czy osiągnęliśmy cele uczenia się. 

     

8. Lektor zachęca mnie do samodzielności i 
niezależności.  

     

9. Pracujemy w parach lub grupach.      

10. Lektor stara się zainteresować nas 
nauczanym językiem. 

     

11. Lektor wskazuje, jak w praktyce 
wykorzystać zdobytą wiedzę i 
umiejętności. 

     

12. Lektor daje nam wystarczająco dużo czasu 
na zastanowienie się nad wypowiedzią. 

     

13. Wszyscy studenci w grupie mają równe 
szanse, aby się wypowiedzieć. 

     

14. Lektor traktuje nasze błędy językowe jako 
naturalne zjawisko i wykorzystuje je jako 
okazję do skuteczniejszego nauczania. 

     



 

15. Poprawiając moje błędy lektor nie 
zniechęca mnie do nauki. 

     

16. Lektor zachęca mnie do wypowiadania się.      

17. Lektor skłania nas do udziału we 
wszystkich zadaniach w klasie lub w części 
kursu prowadzonej on-line 

     

18. Dokonujemy samooceny; nauczyciel 
stwarza nam okazje do refleksji nad naszą 
pracą na zajęciach. 

     

19. Stosujemy ocenę koleżeńską, wzajemnie 
oceniając wykonane zadania. 

     

20. Na zajęciach rozmawiamy o osiągniętych 
efektach uczenia się. 

     

21. Lektor wskazuje nasze mocne strony.      

22. Otrzymuję informację, co jest poprawne i 
pozytywne w moich wypowiedziach. 

     

23. Otrzymuję informację, co powinienem 
poprawić w moich wypowiedziach. 

     

24. Otrzymuję szczegółową informację i 
wskazówki, jak poprawić moje wypowiedzi 
ustne. 

     

25. Czuję się odpowiedzialny za własne 
postępy. 

     

26. Czuję się zaangażowany w proces uczenia 
się.  
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