
WDŻ Klasa VII  19.05.2020 

Temat: Komunikacja w rodzinie. 

Dziś macie ankietę. Potraktujcie to w formie zabawy. Odpowiedzcie 

na pytania skierowane do Was, poproście rodziców o wypełnienie 

ankiety i porównajcie Wasze odpowiedzi. 

ANKIETA DLA UCZNIÓW 

dotycząca komunikacji w rodzinie 

 

Droga uczennico, drogi uczniu! 

Uprzejmie proszę o poświęcenie kilku chwil na wypełnienie ankiety. 

Proszę uważnie przeczytaj pytania i szczerze na nie odpowiedzieć, 

zakreślając wszystkie odpowiedzi bliskie Twojemu zdaniu. 

Ankieta jest anonimowa. 

Proszę potraktować to w luźny sposób. 

1. Do kogo zwracasz się ze swoimi problemami? 

* do matki 

* do ojca 

* do rodzeństwa 

* do dziadków 

* do kolegi / koleżanki 

2. Co przeszkadza Ci w kontakcie z rodzicami? 

* brak czasu 

* brak zaufania do rodziców 

* niesprawiedliwość 

* lęk 

* nieżyczliwość 

* pochopna ocena 

* bicie 

* kary 

* niezrozumienie 

* chęć rządzenia 

 

Jak zachowaliby się Twoi Rodzice w sytuacji? 

 

3. Przyszłaś / przyszedłeś do domu pod wpływem alkoholu. Co robią 

rodzice? 

* spokojnie, próbują ze mną rozmawiać, wyjaśnić sprawę 



* zachowują się agresywnie 

* krzyczą, negują moje zachowanie 

* udają, że nie widzą 

* inne zachowanie, (jakie?) 

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

4. Chcesz wyjść na dyskotekę publiczną. Rodzice: 

* pozwalają mi iść 

* pozwalają, ale stawiają warunki, (jakie?) 

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

* nie pozwalają, podając argumenty 

* kategorycznie nie pozwalają 

* inne postępowanie, (jakie?) 

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

5. Prosisz o pozwolenie na zrobienie tatuażu, zakolczykowanie nosa 

lub pępka. Rodzice: 

* zgadzają się 

* zgadzają się pod warunkiem, że 

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

* nie zgadzają się, ale proszą o argumenty i od nich uzależniają 

decyzję 

* kategorycznie się nie zgadzają 

* inne postępowanie 

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

6. Zrobiłeś (aś) sobie tatuaż, zakolczykowałeś (aś) nos lub pępek. Jak 

zareagują rodzice? 

* ignorują to 

* wyznaczają karę 

* reagują spokojnie 

* reagują impulsywnie - pytają, dlaczego to zrobiłem (am)? 

* krytykują i potępiają moje zachowanie 

* inne ................................................................................. 

7. Przychodzisz ze szkoły bardzo przygnębiony (a). Rodzice: 

* nie dociekają przyczyny, przyjmując, że czas leczy rany 

* oferują swoją pomoc w rozwiązaniu problemu 

* dyskretnie pytają, co się stało, nie nalegają 

* nalegają, abym wyjaśnił (a) przyczynę złego nastroju 

* pocieszają mnie 

* inne ................................................................................. 



8. Na zebraniu rodzice dowiadują się o znacznym pogorszeniu Twoich 

wyników z wielu przedmiotów. Jaka jest ich reakcja? 

* krzyczą 

* zachowują się agresywnie 

* pytają o przyczyny 

* nakazują poprawę ocen w wyznaczonym terminie 

* w ogóle nie reagują 

* oferują korepetycje 

* oferują swoją pomoc lub organizują pomoc najbliższych 

* wyznaczają karę np. 

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

ANKIETA DLA RODZICÓW 

dotycząca komunikacji w rodzinie 

 

Drodzy Państwo! 

Uprzejmie proszę o poświęcenie kilku chwil na wypełnienie ankiety. 

Proszę uważnie przeczytać pytania i szczerze na nie odpowiedzieć, 

zakreślając wszystkie odpowiedzi bliskie Państwa zdaniu. 

Ankieta jest anonima 

 

1. Do kogo Państwa dziecko zwraca się ze swoimi problemami? 

* do matki 

* do ojca 

* do rodzeństwa 

* do dziadków 

* do kolegi / koleżanki 

2. Co przeszkadza Państwu w kontakcie z dzieckiem? 

* brak czasu 

* brak zaufania do dziecka 

* zawziętość dziecka 

* lęk 

* nieżyczliwość 

* pochopna ocena 

 

Jak zachowaliby się Państwo w sytuacji? 

 

3. Dziecko przyszło do domu pod wpływem alkoholu. Jak to Państwo 

przyjmują? 



* spokojnie, próbuję rozmawiać, wyjaśnić sprawę 

* zachowuję się agresywnie 

* krzyczę, neguję zachowanie dziecka 

* udaję, że nie widzę 

* inne zachowanie, (jakie?) 

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

4. Dziecko chce wyjść na dyskotekę publiczną. 

* pozwalam mu iść 

* pozwalam, ale stawiam warunki, (jakie?) 

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

* nie pozwalam, podając argumenty 

* kategorycznie nie pozwalam 

* inne postępowanie, (jakie?) 

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

5. Córka / Syn prosi o pozwolenie na zrobienie tatuażu, 

zakolczykowanie nosa lub pępka. 

* zgadzam się 

* zgadzam się pod warunkiem, że 

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

* nie zgadzam się, ale proszę o argumenty i od nich uzależniam 

decyzję 

* kategorycznie się nie zgadzam 

* inne postępowanie .............................................................. 

6. Córka / Syn zrobiła (a) sobie tatuaż, zakolczykował (a) nos lub 

pępek. Jak Państwo reagują? 

* ignoruję 

* wyznaczam karę 

* reaguję spokojnie 

* reaguję impulsywnie - pytam, dlaczego to zrobił (a)? 

* krytykuję i potępiam zachowanie dziecka 

* inne .................................................................................... 

7. Dziecko przychodzi ze szkoły bardzo przygnębione. 

* nie dociekam przyczyny, przyjmując, że czas leczy rany 

* oferuję swoją pomoc w rozwiązaniu problemu 

* dyskretnie pytam, co się stało, nie nalegam 

* nalegam, aby dziecko wyjaśniło przyczynę złego nastroju 

* pocieszam 

* inne .................................................................................... 



8. Na zebraniu rodziców dowiadują się Państwo o znacznym 

pogorszeniu wyników córki / syna z wielu przedmiotów. Jaka jest 

Państwa reakcja? 

* krzyczę 

* zachowuję się agresywnie 

* pytam o przyczyny 

* nakazuję poprawę ocen w wyznaczonym terminie 

* nie reaguję  

* oferuję korepetycje 

* oferuję swoją pomoc lub organizuję pomoc najbliższych 

* wyznaczam karę np. ................................................................ 

 


