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Badanie chorzowskiej młodzieży  

Wprowadzenie.  
Niniejsza ankieta przeprowadzana jest w ramach realizacji projektu pn. „CUMA – Projekt 
Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie 
wspierającego  ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”. 
Celem projektu CUMA jest utworzenie miejsca dla chorzowskiej młodzieży, w którym będzie 
ona mogła otrzymać wsparcie edukacyjno-doradcze, rozwijać swoje zainteresowania  
i aktywizować się społecznie. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 
Grupa BST, Ewa Lutogniewska, tel. 32 722 84 54, e.lutogniewska@grupabst.pl  
lub UM Chorzów, Jolanta Koczubik, tel. 32 416 5000 w. 429, koczubik_j@chorzow.eu  
 
1. Jakie masz plany bezpośrednio po ukończeniu obecnej szkoły? (tylko jedna odpowiedź) 

a) kontynuacja nauki; 
b) kontynuacja nauki i podjęcie pracy zawodowej; 
c) kontynuacja nauki i założenie rodziny;  
d) rezygnacja z dalszej nauki i podjęcie pracy zawodowej; (przejście do pytania nr 3) 
e) rezygnacja z dalszej nauki i założenie rodziny; (przejście do pytania nr 3) 
f) rezygnacja z dalszej nauki i  wyjazd za granicę w celach zawodowych; (przejście do 

pytania nr 3) 
g) wyjazd za granicę w celu kontynuacji nauki;  
h) rezygnacja z nauki i realizacja innych planów (jakich?)………………………… (przejście do 

pytania nr 3) 
i) jeszcze nie wiem / nie podjęłam/em decyzji; (przejście do pytania nr 4) 

2. Gdzie zamierzasz kontynuować naukę po ukończeniu obecnej szkoły? (maksymalnie 3 
odpowiedzi) 
a) w szkole umożliwiającej zdanie matury; 
b) na uniwersytecie; 
c) w wyższej szkole niepaństwowej; 
d) na politechnice; 
e) w szkole pomaturalnej; 
f) na kursach zawodowych; 
g) na różnych szkoleniach i kursach;  
h) jeszcze nie wiem / nie podjęłam/em decyzji;  
i) inne (jakie?)………………………………… 

 

(UWAGA! Pytanie nr 3 tylko dla osób, które w pytaniu nr 1 wybrały odpowiedź d); e); f); lub h) 
3. Dlaczego nie planujesz kontynuacji nauki po ukończeniu obecnej szkoły? (tylko jedna 

odpowiedź) 
a) uważam, że dalsza nauka jest mi niepotrzebna / to strata czasu; 
b) moja sytuacja rodzinna zmusza mnie do tego; 
c) chcę się usamodzielnić; 
d) inne powody (jakie?)………………………………………………………………………………………………… 

4. Czy zastanawiałaś/eś się już nad swoją karierą zawodową? (tylko jedna odpowiedź) 
a) tak, mam już gotowy plan; 
b) tak, ale nie mam jeszcze gotowego planu; 
c) tak, ale nie wiem jak ją zaplanować; 
d) nie, uważam że mam jeszcze na to dużo czasu; 
e) nie, uważam, że snucie takich planów nie ma sensu; 
f) inna odpowiedź (jaka?) …………………………………………………………………………………………… 

5. Co jest/było dla Ciebie największym problemem przy planowaniu kariery zawodowej? 
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) nie mam żadnych problemów z planowaniem kariery zawodowej; 
e) jeszcze nie planowałem kariery zawodowej;   

6. Czy chciałbyś aby ktoś pomógł Tobie w planowaniu kariery zawodowej? (tylko jedna 
odpowiedź) 
a) tak; (kto?)………………………………………………………………………………………….. 
b) nie; 
c) nie wiem /trudno powiedzieć;  

7. Wymień trzy swoje cechy/kompetencje/umiejętności, które Twoim zdaniem mogłyby 
zdecydować o tym, że znajdziesz dobrą pracę: 
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) nie posiadam takich cech/kompetencji/umiejętności; 
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8. Jakie kompetencje/umiejętności są obecnie najważniejsze dla zdobycia dobrej pracy / 
osiągnięcia kariery zawodowej? (maksymalnie 3 odpowiedzi) 
a) odpowiednie wykształcenie / rodzaj ukończonej szkoły; 
b) posiadane uprawnienia / kwalifikacje zawodowe; 
c) ukończone kursy / szkolenia; 
d) znajomość języków obcych;  
e) prawo jazdy; 
f) umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych; 
g) dobra komunikacja w mowie i piśmie; 
h) dobre zaprezentowanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej; 
i) dyspozycyjność; 
j) mobilność;  
k) inne (jakie?)………………………………….. 

9. Czy posiadasz wskazane przez Ciebie kompetencje/umiejętności? (tylko jedna 
odpowiedź) 
a) tak, wszystkie; 
b) tak, większość; 
c) tak, ale tylko niektóre; 
d) nie, nie posiadam tych kompetencji; 

10. Czy wiedza zdobyta w trakcie nauki w Twojej szkole jest, Twoim zdaniem, wystarczająca 
dla zdobycia wskazanych przez Ciebie kompetencji/umiejętności? (tylko jedna 
odpowiedź) 
a) zdecydowanie tak; 
b) raczej tak; 
c) raczej nie; 
d) zdecydowanie nie; 
e) trudno powiedzieć. 

11. Jakie kompetencje społeczno-zawodowe chciałbyś zdobyć w najbliższym czasie? Na czym 
najbardziej Tobie obecnie zależy? (wpisz swoje propozycje) 
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e) nie zależy mi na zdobyciu żadnych kompetencji; 
f) nie wiem / trudno powiedzieć; 

12. Miasto Chorzów planuje utworzenie Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji 
Zawodowej dla Młodzieży  - CUMA. Co, Twoim zdaniem, powinna zawierać oferta takiej 
placówki? (wpisz swoje propozycje) 
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Czego oczekiwałbyś/oczekiwałabyś po spotkaniach w CUMIE? (dowolna liczba 
odpowiedzi)  
a) pomocy w określeniu predyspozycji do konkretnych zawodów i samopoznaniu; 
b) uzyskania wiedzy o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, w jakim się kształcę; 
c) pomocy w zaplanowaniu własnej kariery zawodowej, wyborze zawodu; 
d) utwierdzenia w wyborze kierunku studiów; 
e) uzyskanie wiedzy o rynku pracy; 
f) uzyskanie wiedzy o konkretnych zawodach;  
g) pomocy w nabyciu umiejętności poruszania się po rynku pracy; 
h) uzyskanie wiedzy na temat możliwości rozwoju w wymarzonym zawodzie; 
i) uzyskanie wiedzy o bieżącej koniunkturze na rynku, zapotrzebowania na konkretne 

zawody;  
j) oczekiwałabym/oczekiwałbym czegoś innego(czego?) 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

14. Jakie praktyczne umiejętności chciałbyś posiąść uczestnicząc w zajęciach CUMIE? 
(dowolna liczba odpowiedzi) 
a) umiejętności społeczne: komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów; 
b) autoprezentacja; 
c) pisanie CV i dokumentów aplikacyjnych; 
d) inne (jakie?)…………………………. 

15. Jaka forma zajęć w CUMIE byłaby dla Ciebie najbardziej odpowiednia? (dowolna liczba 
odpowiedzi) 
a) warsztaty; 
b) praktyki w firmach; 
c) doradztwo indywidualne (spotkania z doradcą zawodowym); 
d) wykłady, prelekcje; 
e) imprezy zewnętrzne; 
f) inne (jakie?)………………………………………………. 
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16. Czy chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć jeszcze w innych zajęciach w CUMIE, a jeśli tak to 
w jakich? 
a) Tak (wpisz swoje propozycje): 

A) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
B) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
C) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
D) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Nie, nie chciałabym/chciałbym uczestniczyć w innych zajęciach;  

17. Czy uczestniczysz w płatnych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych poza szkołą, a 
jeśli tak to w jakich? 
a) Tak:  

(poniżej możesz wybrać kilka odpowiedzi) 
A) sportowe; 
B) wyrównawcze z różnych przedmiotów; 
C) z języka obcego; 
D) komputerowe; 
E) rozwijające zainteresowania;  
F) inne zajęcia (jakie?)………………………………………. 

b) Nie, nie uczestniczę w płatnych zajęciach; 

18. Czy chciałbyś uczestniczyć w takich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w CUMIE 
ale bezpłatnie?  
a) Tak:  (poniżej możesz wybrać kilka odpowiedzi) 

A) sportowe; 
B) wyrównawcze z różnych przedmiotów; 
C) z języka obcego; 
D) komputerowe; 
E) rozwijające zainteresowania;  
F) inne zajęcia (jakie?)………………………………………. 

b) Nie, nie chciałabym/nie chciałbym uczestniczyć w takich zajęciach;  

19. Czy uważasz, że organizacja CUMY to dobry pomysł, który powinien być jak najszybciej 
zrealizowany? (tylko jedna odpowiedź) 
a) tak; 
b) nie; 
c) trudno powiedzieć;  

 

 

20. Czy spędzasz czas na chorzowskim rynku? (tylko jedna odpowiedź) 
a) bardzo często; 
b) często; 
c) rzadko; 
d) bardzo rzadko; 
e) nigdy; 

21. Czy Twoim zdaniem chorzowski rynek powinien być ożywiony, tzn. powinno się tam 
więcej dziać? (tylko jedna odpowiedź) 
a) tak; 
b) nie; 
c) trudno powiedzieć;  

22. W jaki sposób, Twoim zdaniem, chorzowski rynek powinien być ożywiony? Czego 
obecnie brakuje? (wpisz swoje propozycje) 
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e) nie wiem / trudno powiedzieć;  
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Metryczka 
1. Płeć: 

a) Kobieta; 
b) Mężczyzna;  

 
2. Wiek:  

Podaj liczbę skończonych lat:………………………… 
 

3. Szkoła do które chodzisz:  
Podaj nazwę i typ:……………………………………….. 
 

4. Wykształcenie Twoich rodziców:  

Matki Ojca  

a) podstawowe 
b) zawodowe 
c) średnie 
d) wyższe  

a) podstawowe 
b) zawodowe 
c) średnie 
d) wyższe 

 
5. Które z niżej wymienionych osób wchodzą w skład Twojej Rodziny, z którą mieszkasz: 

a) moja mama; 
b) mój tata; 
c) moja siostra/y (ile?)………. 
d) mój brat/bracia (ilu?)………….. 
e) moja babcia; 
f) mój dziadek; 
g) żona/przyjaciółka taty; 
h) mąż/przyjaciel mamy; 
i) jeszcze inne osoby (kto?)………………………………………………………………. 

 
 

6. Jak Twoim zdaniem, żyje się Twojej Rodzinie na co dzień:  
a) żyjemy bardzo dobrze – mogę (możemy) pozwolić sobie na pewien luksus; 
b) żyjemy dobrze – starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania; 
c) żyjemy średnio – starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze 

zakupy; 
d) żyjemy skromnie – musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować; 
e) żyjemy bardzo biednie – nie starcza mi (nam) nawet na podstawowe potrzeby;  

 

7. Czy jesteś zadowolona/y z następujących elementów swojego życia? 

 tak Nie Trudno 
powiedzieć 

a) ze swojego miejsca zamieszkania (miasta)    

b) z relacji z rodzicami    

c) z relacji z pozostałymi członkami rodziny    

d) z relacji z sąsiadami (mieszkańcami 
osiedla/dzielnicy) 

   

e) ze swoich dotychczasowych osiągnięć    

f) ze swoich znajomych    

g) z tego jak wypada Pani/Pan na tle innych 
osób 

   

h) ze sposobu spędzania czasu wolnego    

 


