
Ankieta – zdalne nauczanie data …………. 
 

nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………………………… 
klasa lub zawód ……………………….. 

 

zakreśl właściwe odpowiedzi 
 

1. Czy posiadasz w domu komputer/laptop? 
a. tak 
b. nie 

2. Jeżeli posiadasz w domu komputer/laptop, to z iloma osobami (oprócz Ciebie) dzielisz go 
(rodzeństwo/rodzice lub inne osoby)? 
a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 i więcej 

3. Jeżeli posiadasz w domu komputer/laptop, to czy jest on wyposażony w kamerkę? 
a. tak 
b. nie 

4. Czy posiadasz podłączenie do internetu: 
a. tak, tylko i wyłącznie na komputerze/laptopie 
b. tak, tylko i wyłącznie na telefonie 
c. tak, i na komputerze i na telefonie 
d. w ogóle nie mam podłączenia do internetu 

5. Jeżeli posiadasz łącze internetowe, to czy jego parametry umożliwiają uczestnictwo w lekcjach 
prowadzonych w internecie (Zoom, Meet lub inna aplikacja do wideokonferencji)? 
a. tak, mogę brać udział w takich zajęciach 
b. nie, nie mam możliwości brania udziału w takich zajęciach 

6. W jakiej formie było realizowane w Twojej klasie w szkole podstawowej nauczanie zdalne? 
a. materiały wysyłane przez dziennik elektroniczny 
b. lekcje w aplikacji Teams (Microsoft) 
c. lekcje w aplikacji Classroom (Google) 
d. materiały na grupach na facebooku, messengerze 
e. materiały przesyłane mailem 
f. informacje wysyłane SMS-em przez nauczycieli 
g. lekcje na Zoom/Meet lub w innej aplikacji do spotkań wideo 
h. inna aplikacja/forma – podaj jaka …………………………………………………………………………………….. 
i. materiały do lekcji były dostarczane i odbierane w formie papierowej w szkole 

7. Czy  masz możliwość: 
a. tylko drukowania 
b. tylko skanowania 
c. skanowania i drukowania 
d. nie mam możliwości ani drukowania ani skanowania 

 
 
 

…………………………………………………. ………………………………………………… 
czytelny podpis ucznia czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 
 

Polityka prywatności - http://zsepoznan.pl/rodo/ 

http://zsepoznan.pl/rodo/
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