
Analiza ankiety dotyczącej Unii Europejskiej             
( Projekt Erasmus+)

Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie

Liczba uczestników: 26 uczniów

Tematy podejmowane w ankiecie:

I. Umiejętności językowe ( pytania 1-8)

II. Studia w Europie ( pytania 9-14)

III. Europejski rynek pracy ( pytania 15-19)

IV. Wartości i cele Unii Europejskiej ( pytania 20-22)

V. Wnioski.



Uwagi dotyczące analizy ankiety:

1. W analizie ankiety nie uwzględniono:

pytania  3- ze względu na trudność z odczytaniem wyników

pytania 6- pytanie otwarte, brak pełnej informacji zwrotnej.

2. Prawidłowe odpowiedzi są wyświetlane na czerwono.

3. Na zielono zaznaczono odpowiedzi wskazywane przez 
największą grupą respondentów.



I. UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
1. Jak ważna jest znajomość języków obcych dla twojej przyszłości?

W skali od 1 ( bardzo ważna) do 5 ( nieważna) uczniowie ocenili na: 
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I. UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
2. Czy poza językiem angielskim masz możliwość nauki innych języków obcych                  
w szkole?
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I. UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
4.Do celów polityki europejskiej należy... Zaznacz prawidłowe stwierdzenie ( jest na 
czerwono)
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I. UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
5. Dlaczego Unia Europejska wspiera studentów w nauce języków 
obcych?

35%
31%

35%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

polepszenie
indywidualnej

znajomości języków

wsparcie
różnorodności

językowej w Europie

polepszenie
wydajności i
efektywności

uświadomienie ludzi
o ilości języków

obcych



I. UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
7. Która z odpowiedzi jest dla ciebie najważniejsza? Proszę zaznaczyć 
maksymalnie 3.

19% 9%

31%

11%

50%

85%

gospodarka
europejska zyskuje

na tym, ze
pracownicy

przedsiębiorstw
znają języki obce i

dysponują
kompetencją

interkulturalną.

kompetencja
językowa otwiera
możliwość kariery

w czasie globalizacji
wielojęzyczność jest
coraz bardziej ważna

 proeksportowe
państwa potrzebują

wielojęzycznych
pracowników

znajomość języków
to droga do

zrozumienia innych
kultur

znajomość języków
ułatwia pracę,

studia,
podróżowanie do

innych
krajów/państw

europejskich



I. UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
8. Dodatkowe umiejętności (osobiste) idą w parze z umiejętnościami językowymi.
Do której z poniższych umiejętności chciałbyś przede wszystkim dążyć? Proszę 
zaznaczyć maksymalnie 2
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II. STUDIA W EUROPIE
9. Coraz więcej studentów jedzie (na jeden lub dwa semestry albo nawet całkowicie) 
na studia za granicę w Europie. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
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II. STUDIA W EUROPIE
10. Uznanie ukończenia studiów ma  dla  zainteresowanych osób  ważne znaczenie. 
Proszę zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi.
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II. STUDIA W EUROPIE
11. Jakie są zalety studiowania za granicą? Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.
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II. STUDIA W EUROPIE
12.Jaki urok mają dla ciebie studia za granicą? Proszę zaznaczyć dwie odpowiedzi.
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II. STUDIA W EUROPIE
13. Proszę zakreślić prawidłowe odpowiedzi. Europejski system kredytowy (ECTS) 
zaliczania wykładów (kursów)
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II. STUDIA W EUROPIE
14. Z jakiego powodu możesz sobie wyobrazić studiowanie za granicą? Proszę 
zaznaczyć maksymalnie dwie odpowiedzi.
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III. EUROPEJSKI RYNEK PRACY
15. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Każdy obywatel Unii Europejskiej ma 
prawo:
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III. EUROPEJSKI RYNEK PRACY
16. Prawo UE zawiera szereg wiążących przepisów dotyczących pracy i
warunków zatrudnienia, których muszą przestrzegać pracownicy. Do tych praw należy. 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
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III. EUROPEJSKI RYNEK PRACY
17. Na czym polega znaczenie Europejskiego Rynku Pracy? Proszę zaznaczyć 
maksymalnie 2 odpowiedzi.
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III. EUROPEJSKI RYNEK PRACY
18. Czy możesz sobie wyobrazić pracę w Europie, za granicą? Oceń w skali od 1do 5, 
gdzie 1=tak, na pewno, na 100%, a 5- zdecydowanie nie
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III. EUROPEJSKI RYNEK PRACY
19. Jeśli przy wyborze przedsiębiorstwa masz możliwość wyboru pobytu za granicą , to jest to 
główne kryterium? Zaznacz jak ważne jest to dla Ciebie w skali od 1 do 5 ( gdzie 1=bardzo 
ważne, a 5=nieważne)
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IV. WARTOŚCI I CELE UNII EUROPEJSKIEJ
20. Gdzie formułowane są wartości i cele Unii Europejskiej? Zaznacz odpowiednie 
stwierdzenia.
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IV. WARTOŚCI I CELE UNII EUROPEJSKIEJ
21. Dla jakich celów współpraca europejska jest szczególnie ważna? Proszę zaznaczyć 
maksymalnie trzy możliwe odpowiedzi.

35%

50%

61%

23%

27%

19%

54%

ochrona środowiska i klimatu

dobrobyt gospodarczy

pokój i bepzieczeństwo

podsatwowy ład demokratyczny

praworządność/ wolność/ sprawiedliwość

postęp technologiczny

edukacja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%



IV. WARTOŚCI I CELE UNII EUROPEJSKIEJ
22. Jakie europejskie wartości i cele są dla Ciebie szczególnie ważne? Proszę zaznaczyć 
maksymalnie cztery możliwe odpowiedzi.
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V. WNIOSKI

1. Licealiści mają podstawową wiedzę z obszaru: Studia
w Europie.

2. Zdają sobie sprawę, jak ważna jest nauka języków obcych,
ale różnie oceniają swoje kompetencje językowe.

3. Potrafią wskazać wartości i cele Unii Europejskiej, które są
dla nich ważne, choć dla niektórych z nich problemem jest
określić dokładnie, w których dokumentach te wartości są
zapisane.

4. Dostrzegają znaczenie Europejskiego Rynku Pracy dla swojej
przyszłości.


