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Na podstawie zebranych od studentów ankiet oceniających realizowane zajęcia wyrównawcze 

otrzymano wyniki, które zostały zestawione w tabelach zawartych poniżej. Ocena zajęć 

wyrównawczych obejmowała oceny przedmiotów prowadzonych przez danego wykładowcę. 
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Studenci kierunku zamawianego fizyka techniczna musieli dokonać oceny zajęć 

wyrównawczych realizowanych w ramach kierunku z zastosowaniem skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza bardzo złą ocenę, 2 raczej złą, 3-trudno powiedzieć, 4-raczej dobrą, 5-bardzo dobrą. 

W ramach każdego przedmiotu oceniane były elementy takie jak: prowadzenie zajęć, sposób 

przekazywania treści programowych, przydatność zajęć, a także dokonywana była ogólna 

ocena zajęć. 

Pierwszym elementem oceny był przedmiot o nazwie matematyka - wykład. 

Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  
Tabela 1: Wyniki oceny prowadzenia zajęć o nazwie matematyka - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 5 22% 

5-bardzo dobrze 18 78% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

Większość ankietowanych – 78% - ocenia na poziomie bardzo dobrym prowadzenie 

przedmiotu o nazwie matematyka – wykład. Prawie jedna czwarta ankietowanych oceniła 

prowadzenie zajęć raczej dobrze. 

 

 

 

 

 

Drugim komponentem oceny w ramach zajęć o nazwie matematyka - wykład był sposób 

przekazywania treści programowych przez prowadzącego. Wyniki badań zostały 

przedstawione w tabeli: 
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Tabela 2: Wyniki oceny sposobu przekazywania treści programowych w ramach 

przedmiotu matematyka - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 4 17% 

5-bardzo dobrze 19 83% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Sposób przekazywania treści programowych oceniło na poziomie bardzo dobrym 83% 

ankietowanych. 17% ankietowanych oceniło go raczej dobrze. 

 

Trzecim komponentem oceny w ramach zajęć o nazwie matematyka - wykład jest 

przydatność zajęć. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

Tabela 3: Wyniki oceny przydatności zajęć w ramach przedmiotu matematyka - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 5 22% 

5-bardzo dobrze 18 78% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Przydatność zajęć na poziomie bardzo dobrym oceniło 78% ankietowanych. 22% oceniło ją 

raczej dobrze. 

Czwartym komponentem oceny w ramach zajęć o nazwie matematyka - wykład jest ocena 

ogólna zajęć. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  
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Tabela 4: Wyniki oceny ogólnej zajęć w ramach przedmiotu matematyka - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 1 4% 

4-raczej dobrze 5 22% 

5-bardzo dobrze 17 74% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

74% ankietowanych dokonało bardzo dobrej oceny zajęć w ramach przedmiotu matematyka 

- wykład.  

Drugim ocenianym przedmiotem w ramach zajęć wyrównawczych dla kierunku 

zamawianego fizyka techniczna była matematyka – ćwiczenia. 

Pierwszym elementem oceny dotyczącym tego przedmiotu było prowadzenie zajęć. 

Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 5: Wyniki oceny prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu matematyka - 

ćwiczenia 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 2 9% 

5-bardzo dobrze 21 91% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 91% ankietowanych.  

Drugim elementem oceny dotyczącym przedmiotu matematyka - ćwiczenia był sposób 

przekazywania treści programowych. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  
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Tabela 6: Wyniki oceny sposobu przekazywania treści programowych w ramach 

przedmiotu matematyka - ćwiczenia 

 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 4 17% 

5-bardzo dobrze 19 83% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób przekazywania treści programowych oceniło 83% ankietowanych. 17% 

ankietowanych oceniła go raczej dobrze. 

 

Trzecim elementem oceny dotyczącym przedmiotu matematyka – ćwiczenia była 

przydatność zajęć. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

Tabela 7: Wyniki oceny przydatności zajęć matematyka - ćwiczenia 

 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 3 13% 

5-bardzo dobrze 20 87% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób przekazywania treści programowych oceniła 87% ankietowanych. 13% 

ankietowanych oceniło go raczej dobrze. 
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Czwartym elementem oceny dotyczącym przedmiotu matematyka - ćwiczenia była ocena 

ogólna zajęć. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

Tabela  8: Wyniki oceny ogólnej zajęć matematyka - ćwiczenia 

 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 3 13% 

5-bardzo dobrze 20 87% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrą ocenę ogólną wskazało 87% ankietowanych. 13% ankietowanych przyznało 

raczej dobrą ocenę. 

Trzecim ocenianym przedmiotem był przedmiot fizyka – wykład. 

Pierwszym elementem oceny dotyczącym tego przedmiotu było prowadzenie zajęć.  

Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

Tabela 9: Wyniki oceny prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu fizyka - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 2 9% 

2-raczej źle 1 4% 

3-trudno powiedzieć 3 13% 

4-raczej dobrze 3 13% 

5-bardzo dobrze 14 61% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 61% ankietowanych.  
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Drugim elementem oceny dotyczącym przedmiotu fizyka - wykład był sposób 

przekazywania treści programowych. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

Tabela 10: Wyniki oceny sposobu przekazywania treści programowych w ramach 

przedmiotu fizyka - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 1 4% 

2-raczej źle 1 4% 

3-trudno powiedzieć 4 17% 

4-raczej dobrze 6 27% 

5-bardzo dobrze 11 48% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 48% ankietowanych, a 27% raczej dobrze.  

Trzecim elementem oceny dotyczącym przedmiotu fizyka - wykład była przydatność zajęć. 

Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

Tabela 11: Wyniki oceny przydatności zajęć w ramach przedmiotu fizyka - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 2 9% 

3-trudno powiedzieć 4 17% 

4-raczej dobrze 5 22% 

5-bardzo dobrze 12 52% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Przydatność zajęć na poziomie bardzo dobrym oceniło 52% ankietowanych. 22% oceniło 

przydatność zajęć raczej dobrze. 
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Czwartym elementem oceny dotyczącym przedmiotu fizyka - wykład była ocena ogólna 

zajęć. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

Tabela 12: Wyniki oceny ogólnej zajęć w ramach przedmiotu fizyka - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 2 9% 

3-trudno powiedzieć 2 9% 

4-raczej dobrze 7 30% 

5-bardzo dobrze 12 52% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze zajęcia oceniło 52% ankietowanych, natomiast raczej dobrze 30% 

respondentów.   

Czwartym ocenianym przedmiotem w ramach zajęć wyrównawczych dla kierunku 

zamawianego fizyka techniczna był przedmiot fizyka - ćwiczenia. 

Pierwszym elementem oceny dotyczącym tego przedmiotu było prowadzenie zajęć. 

Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 13: Wyniki oceny prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu fizyka - ćwiczenia 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 3 13% 

3-trudno powiedzieć 1 4% 

4-raczej dobrze 5 22% 

5-bardzo dobrze 17 74% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło  74% ankietowanych. 2% respondentów 

oceniło go raczej dobrze. 

Drugim elementem oceny dotyczącym przedmiotu fizyka - ćwiczenia był sposób 

przekazywania treści programowych. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela: 

  

Tabela 14: Wyniki oceny sposobu przekazywania treści programowych w ramach 

przedmiotu fizyka - ćwiczenia 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 1 4% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 2 9% 

5-bardzo dobrze 20 87% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób przekazywania treści oceniło 87% ankietowanych, raczej dobrze  9% 

respondentów.  

Trzecim elementem oceny dotyczącym fizyka - ćwiczenia była przydatność zajęć. Wyniki 

badań ankietowych przedstawia tabela:  

Tabela 15: Wyniki oceny przydatności zajęć fizyka - ćwiczenia 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 1 4% 

4-raczej dobrze 2 9% 

5-bardzo dobrze 20 87% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze przydatność zajęć oceniło 87% ankietowanych.  
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Czwartym elementem oceny dotyczącym przedmiotu fizyka - ćwiczenia była ocena ogólna 

zajęć. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 16: Wyniki oceny ogólnej zajęć fizyka - ćwiczenia 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 1 4% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 3 13% 

5-bardzo dobrze 19 83% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Ocenę ogólna zajęć na poziomie bardzo dobrym wskazało 83% ankietowanych. 13% oceniło 

raczej dobrze zajęcia.  

Piątym ocenianym przedmiotem był przedmiot chemia – wykład. 

Pierwszym elementem oceny dotyczącym tego przedmiotu było prowadzenie zajęć. 

Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 17: Wyniki oceny prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu chemia - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 1 4% 

4-raczej dobrze 8 35% 

5-bardzo dobrze 14 61% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 61% ankietowanych. 35% respondentów 

oceniło prowadzenie zajęć raczej dobrze.  
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Drugim elementem oceny dotyczącym przedmiotu chemia - wykład był sposób 

przekazywania treści programowych. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 18: Wyniki oceny sposobu przekazywania treści programowych ramach 

przedmiotu chemia - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 2 9% 

4-raczej dobrze 7 30% 

5-bardzo dobrze 14 61% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 61%  ankietowanych. 30% respondentów 

oceniło prowadzenie zajęć raczej dobrze.  

Trzecim elementem oceny dotyczącym przedmiotu chemia - wykład była przydatność zajęć. 

Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 19: Wyniki oceny przydatności zajęć w ramach przedmiotu chemia - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 6 26% 

4-raczej dobrze 4 17% 

5-bardzo dobrze 13 57% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 57% ankietowanych. 17% respondentów –

oceniło prowadzenie zajęć raczej dobrze.  
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Czwartym elementem oceny dotyczącym przedmiotu chemia - wykład była ogólna ocena 

zajęć. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 20: Wyniki oceny ogólnej zajęć w ramach przedmiotu chemia - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 1 4% 

4-raczej dobrze 7 30% 

5-bardzo dobrze 15 65% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 65% ankietowanych. 30% respondentów 

oceniło prowadzenie zajęć raczej dobrze.  

Szóstym ocenianym przedmiotem był przedmiot chemia – ćwiczenia. 

Pierwszym elementem oceny dotyczącym tego przedmiotu było prowadzenie zajęć. 

Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 21: Wyniki oceny prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu chemia - ćwiczenia 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 8 35% 

5-bardzo dobrze 15 65% 

Razem: 28 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 



    

   

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
 

 

 

 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 65% ankietowanych. 35% respondentów 

oceniła prowadzenie zajęć raczej dobrze.  

Drugim elementem oceny dotyczącym przedmiotu chemia - ćwiczenia było sposób 

przekazywania treści programowych. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 22: Wyniki oceny sposobu przekazywania treści programowych w ramach 

przedmiotu chemia - ćwiczenia 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 2 9% 

4-raczej dobrze 7 30% 

5-bardzo dobrze 14 61% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób przekazywania treści programowych oceniło 61% ankietowanych. 30% 

respondentów oceniło sposób przekazywania treści programowych raczej dobrze.  

Trzecim elementem oceny dotyczącym przedmiotu chemia - ćwiczenia była przydatność 

zajęć. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 23: Wyniki oceny przydatności zajęć chemia - ćwiczenia 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 2 9% 

4-raczej dobrze 2 9% 

5-bardzo dobrze 19 83% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Przydatność zajęć na poziomie bardzo dobrym oceniło 83% ankietowanych.   

Czwartym elementem oceny była ocena ogólna zajęć. Wyniki badań ankietowych 

przedstawia tabela:  

 

Tabela 24: Wyniki oceny ogólnej zajęć chemia - ćwiczenia 

 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 2 9% 

4-raczej dobrze 4 17% 

5-bardzo dobrze 17 74% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrą ocenę ogólną zajęciom o nazwie chemia - ćwiczenia wystawiło 74% 

ankietowanych.  

Siódmym ocenianym przedmiotem był przedmiot informatyka – wykład. Pierwszym 

elementem oceny dotyczącym tego przedmiotu było prowadzenie zajęć. Wyniki badań 

ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 25: Wyniki oceny prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu informatyka - 

wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 3 13% 

5-bardzo dobrze 20 87% 

Razem: 23 100% 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniła 87% ankietowanych. 13% respondentów 

oceniło prowadzenie zajęć raczej dobrze.  

 

 

Drugim elementem oceny dotyczącym tego przedmiotu był sposób przekazywania treści 

programowych. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 26: Wyniki oceny sposobu przekazywania treści programowych w ramach 

przedmiotu informatyka - wykład 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 1 4% 

4-raczej dobrze 4 17% 

5-bardzo dobrze 18 78% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 78% ankietowanych. 17% respondentów 

oceniła prowadzenie zajęć raczej dobrze.  
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Trzecim elementem oceny dotyczącym tego przedmiotu była przydatność zajęć. 

Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 27: Wyniki oceny przydatności zajęć w ramach przedmiotu informatyka - 

wykład 

 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 1 4% 

4-raczej dobrze 4 17% 

5-bardzo dobrze 18 78% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 78% ankietowanych. 17% respondentów 

oceniło prowadzenie zajęć raczej dobrze.  

Czwartym elementem oceny dotyczącym przedmiotu informatyka - wykład była ocena 

ogólna zajęć. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 28: Wyniki oceny ogólnej w ramach przedmiotu informatyka - wykład 

 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 4 17% 

5-bardzo dobrze 19 83% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 83% ankietowanych. 17% respondentów 

oceniła prowadzenie zajęć raczej dobrze.  

Ostatnim przedmiotem ocenianym w ramach ankiety dot. Zajęć wyrównawczych na kierunku 

zamawianym fizyka techniczna był przedmiot o nazwie informatyka – ćwiczenia. 

Tabela 29: Wyniki oceny prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu informatyka - 

ćwiczenia 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 2 9% 

5-bardzo dobrze 21 91% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 91% ankietowanych. 9% respondentów 

oceniła prowadzenie zajęć raczej dobrze.  

Drugim elementem oceny dotyczącym tego przedmiotu był sposób przekazywania treści 

programowych. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

 

Tabela 30: Wyniki oceny sposobu przekazywania treści programowych w ramach 

przedmiotu informatyka - ćwiczenia 

 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 1 4% 

4-raczej dobrze 4 17% 

5-bardzo dobrze 18 78% 



    

   

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
 

 

 

 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 78% ankietowanych. 17% respondentów 

oceniło prowadzenie zajęć raczej dobrze.  

Trzecim elementem oceny dotyczącym tego przedmiotu była przydatność zajęć. 

Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

Tabela 31: Wyniki oceny przydatności zajęć w ramach przedmiotu informatyka - 

ćwiczenia 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 3 13% 

5-bardzo dobrze 20 87% 

Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 87% ankietowanych. 13% respondentów 

oceniło prowadzenie zajęć raczej dobrze.  

Czwartym elementem oceny dotyczącym przedmiotu informatyka - ćwiczenia była ocena 

ogólna zajęć. Wyniki badań ankietowych przedstawia tabela:  

Tabela 32: Wyniki oceny ogólnej w ramach przedmiotu informatyka - ćwiczenia 

Kategoria odpowiedzi N % 

1-bardzo źle 0 0% 

2-raczej źle 0 0% 

3-trudno powiedzieć 0 0% 

4-raczej dobrze 2 9% 

5-bardzo dobrze 21 91% 
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Razem: 23 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć oceniło 91% ankietowanych. 9% respondentów 

oceniło prowadzenie zajęć raczej dobrze.  

 


