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I. Część językowa.  

1. Jak oceniasz swoją znajomość języków obcych? Podaj w skali od 1 do 6, gdzie 

1 to ocena najniższa, a 6 to ocena najwyższa. 

……………….. 

2. Co jest twoją najmocniejszą stroną, jeśli chodzi o język obcy? Zaznacz 

właściwą odpowiedź.  

a. Gramatyka.  

b. Leksyka (słownictwo).  

c. Wypowiedzi ustne.  

d. Wypowiedzi pisemne.  

3. Jakiego języka obcego się uczysz?  

……………………… 

4. Co chciałabyś/chciałbyś udoskonalić, jeśli chodzi o twoją znajomość języka 

obcego?  

a. Gramatykę. 

b. Leksykę (słownictwo). 

c. Konstruowanie wypowiedzi ustnych. 

d. Konstruowanie wypowiedzi pisemnych.  

5. Czy uważasz, że znajomość języków obcych jest potrzebna? 

a. Tak, jak najbardziej.  

b. Tak, ale średnio.  

c. Nie, kompletnie nie jest potrzebna.  

6. Czy zamierzasz pracować nad swoją znajomością języków obcych? 

a. Tak, zamierzam.  
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b. Być może.  

c. Nie wiem, na razie nie jest mi to potrzebne.  

d. Nie, nie zamierzam.  

7.  Czy uważasz, że zagraniczny stażu zwiększy twoją znajomość języków 

obcych?  

a. Tak, oczywiście.  

b. Nie wiem, być może.  

c. Nie, w ogóle mnie to interesuje.  

II. Część oceny kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

1. Jak oceniasz swoje kwalifikacje zawodowe? 

a. Bardzo dobrze. 

b. Dobrze. 

c. Średnio. 

d. Negatywnie. 

2. Wymień 5 umiejętności zawodowych (kwalifikacji zawodowych), które są 

twoją mocną stroną: 

a. …………. 

b. ………….. 

c. ………….. 

d. ………….. 

e. …………… 

3. Wymień 5 umiejętności zawodowych (kwalifikacji), w których wykonywaniu 

czujesz się średnio i chciałabyś/chciałbyś je udoskonalić: 

a. …………… 
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b. ……………. 

c. …………… 

d. ……………. 

e. …………….. 

4. Wymień 5 umiejętności zawodowych (kwalifikacji), których wykonywanie 

sprawia Ci największą trudność bądź też w ogóle nie umiesz ich wykonywać, a 

powinnaś/powinieneś je znać i umieć: 

a. …………… 

b. …………… 

c. ………….. 

d. …………… 

e. …………… 

5. Która z kwalifikacji, jakie przedstawiłaś/przedstawiłeś w punkcie 4, sprawia Ci 

największą trudność i dlaczego? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

6. Czego chcesz się nauczyć podczas stażu, jeśli chodzi o twoje kwalifikacje 

zawodowe? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

7. Czy uważasz, że podczas trzytygodniowego stażu podwyższysz swoje 

kwalifikacje?  

a. Tak, oczywiście. 

b. Tak, średnio. 

c. Trochę. 

d. Nie, w ogóle.  

8. Jak oceniasz siebie na tle innych? 

a. Bardzo wysoko. 

b. Wysoko. 

c. Średnio. 

d. Niczym się nie wyróżniam.  

9. Jestem (możesz wybrać kilka odpowiedzi): 

a. Osobą otwartą. 

b. Osobą zamkniętą w sobie. 

c. Lubię wyzwania. 

d. Nie lubię wyzwań.  

e. Lubię pracować w grupie. 

f. Nie lubię pracować w grupie.  

g. Umiem pracować w grupie. 

h. Nie umiem pracować w grupie.  
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10. Co chcesz w sobie zmienić? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

11. Czy uważasz, że trzytygodniowy staż zagraniczny zmieni twoje podejście do 

własnej osoby i twoją samoocenę? 

a. Tak, w bardzo dużym stopniu.  

b. Tak, średnio.  

c. Trochę.  

d. Nie, w ogóle.  

12. Co da Ci wyjazd na trzytygodniowy staż?  Odpowiedz na pytanie, jeśli w 

pytaniu 11 zaznaczyłaś/zaznaczyłeś odpowiedź a, b lub c (można zaznaczyć 

więcej, niż jedną odpowiedź). 

a. Poczuję się wyróżniona/wyróżniony. 

b. Mam przekonanie, że znajdę się w grupie najlepszych.  

c. Będę bardziej otwarta/otwarty na inne kultury.  

d. Będę bardziej otwarta/otwarty na innych ludzi – będę doceniać i szanować 

ich odmienność.  

e. Będę bardziej pewna/.pewny siebie.  

f. Pokonam barierę strachu przed obcą rzeczywistością.  

g. To będzie prawdziwy chrzest bojowy przed wejściem na rynek pracy.  

h. To będzie prawdziwy sprawdzian moich umiejętności.  

i. To będzie niesamowita przygoda.  

j. Staż sprawi, że będę mieć motywację do uczenia się nowych rzeczy.  
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13. Dlaczego negatywnie oceniasz wyjazd na trzytygodniowy staż zagraniczny? 

Odpowiedz na pytanie w przypadku, gdy zaznaczyłaś/zaznaczyłeś w pytaniu 

11 odpowiedź d (można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź).  

a. Takie staże niczego nowego nie wnoszą.  

b. Staże zagraniczne mijają się z celem.  

c. Staże zagraniczne to strata pieniędzy, lepiej przeznaczyć je na coś innego.  

d. Wyjazd w ogóle nie spełni moich oczekiwań.  

e. Nie mam ochoty na poznawanie nowych ludzi.  

f. Nie mam ochoty na uczenie się nowych rzeczy.  

g. Ludzie, którzy wyjadą ze mną, z pewnością o niczym nie mają pojęcia.  

h. Ludzie, których poznam na stażu, niczego nie wniosą do mojego życia.  

i. Nie będę czuć się lepsza/lepszy, staż niczego nie zmieni w mojej 

samoocenie.  

j. Wyjeżdżam, ponieważ nadarzyła się okazja, nie zależy mi na podnoszeniu 

kwalifikacji.  

14. Czy podczas pobytu na stażu podniesiesz poziom swoich umiejętności 

zawodowych? 

a. Tak, w bardzo dużym stopniu.  

b. W dużym stopniu.  

c. Raczej nie.  

d. Nie, w ogóle nie podniosę poziomu swoich umiejętności.  

15. Czy uważasz, że podczas stażu zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe? 

a. Tak, jak najbardziej.  

b. Raczej tak.  

c. Wydaje mi się, że nie.  
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d. Nie, w ogóle. 

16. Czy zamierzasz wykorzystać nowe umiejętności zawodowe, jakie zdobędziesz 

podczas stażu? Odpowiedz na pytanie, jeśli w pytaniu 12 wybrałaś/wybrałeś 

odpowiedź a lub b. 

a. Tak, oczywiście.  

b. Raczej tak.  

c. Nie wiem.  

d. Nie, nie zamierzam.  

17. Czy zamierzasz wykorzystać certyfikaty ze stażu oraz Europass Mobility przy 

szukaniu pracy? 

a. Tak, oczywiście.  

b. Raczej tak.  

c. Nie wiem. 

d. Nie, nie zamierzam.  

18. Czy masz poczucie, że będziesz wykwalifikowanym pracownikiem po odbyciu 

stażu? 

a. Tak, jak najbardziej.  

b. Raczej tak.  

c. Raczej nie.  

d. Nie, w ogóle.  

19. Czy masz poczucie, że po odbyciu stażu będziesz bardziej 

konkurencyjna/konkurencyjny na rynku pracy? 

a. Tak, jak najbardziej.  

b. Raczej tak.  

c. Raczej nie.  
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d. Nie, w ogóle.  

20. Czy będziesz starać się wykorzystać nabytą już w Polsce wiedzę w swoim 

zagranicznym zakładzie pracy? 

a. Tak, jak najbardziej.  

b. Raczej tak.  

c. Raczej nie.  

d. Nie, w ogóle.  

21. Czy będziesz po powrocie ze stażu zamierzasz wykorzystać w swoim zakładzie 

pracy w Polsce wiedzę i doświadczenia nabyte podczas stażu zagranicznego? 

a. Tak, jak najbardziej. 

b. Raczej tak. 

c. Raczej nie. 

d. Nie, w ogóle.  

22. Czy uważasz, że praktyki zagraniczne mają znaczenie dla młodzieży, która 

dopiero rozpoczyna swoje zawodowe życie? 

a. Tak, jak najbardziej.  

b. Raczej tak. 

c. Raczej nie.  

d. Nie, w ogóle.  

23. Czy wiesz, czym jest mobilność zawodowa? 

a. Tak, jak najbardziej.  

b. Raczej tak.  

c. Raczej nie.  

d. Nie, w ogóle.  
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24. Napisz, czym według Ciebie jest mobilność zawodowa. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

25. Czy podjęłabyś się/podjąłbyś się mobilności zawodowej? 

a. Tak, jak najbardziej.  

b. Raczej tak.  

c. Raczej nie.  

d. Nie, w ogóle. 

 

 

 

  

 

       ………………………………………………. 

                                                                              (podpis ucznia) 

 


