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1. Milyen típusú iskolában tanulsz?
Csak egy négyzetet jelölj meg!

a) Általános iskola......................................... C

b) 4 osztályos gimnázium ............................ C

c) 6 osztályos gimnázium ............................ C

d) 8 osztályos gimnázium ............................ C

e) Szakközépiskola ........................................ C

f) Szakiskola................................................... C

2. Mi édesanyád és édesapád legmagasabb iskolai 
végzettsége?
Mindkét szülő esetében jelölj meg egy-egy négyzetet!
 Édesanyád Édesapád

a) Nem fejezte be az 
általános iskolát.........................C C

b) Általános iskola.........................C C

c) Szakiskola...................................C C

d) Szakközépiskola ........................C C

e) Gimnázium................................C C

f) Főiskola.......................................C C

g) Egyetem......................................C C

3. Te milyen végzettséget szeretnél elérni?
Csak egy négyzetet jelölj meg!

a) Szakiskola................................................... C

b) Érettségi...................................................... C

c) Főiskola vagy egyetem ............................. C

4. Az iskola, amelyben tanulsz, ugyanazon a 
településen van, ahol az állandó lakhelyed?

 Igen C
 Nem C è Állandó lakhelyem (egy másik)

 - községben ............... C

 - városban ................. C

 - megyeszékhelyen... C

 - a fővárosban van ... C

5. Milyentantervű osztályba jász?

Normál tantervű............................................. C

Tagozatos ......................................................... C

6. Milyen tagozatos osztályba jársz?

 ……………………… ………… tagozatos
 Kérjük, írd ide, milyen tagozatra jársz!

7. Milyen volt az osztályzatod a legutóbbi félévben 
az alábbi tárgyakból?
Minden sorban csak egy számot karikázz be!

a) Matematika 1 2 3 4 5
b) Magyar nyelv 1 2 3 4 5
c) Irodalom 1 2 3 4 5

A következő négy kérdés szüleid jelenlegi munkájára irányul. Ha valamelyik szülőddel nem élsz együtt, akkor arra ne válaszolj! 
Amennyiben édesanyád vagy édesapád helyett nevelőszülővel laksz együtt, akkor nevelőszülődre vonatkozóan válaszolj!

8. Dolgoznak-e jelenleg a szüleid?
Mindkét szülő esetében csak egy négyzetet jelölj!
 Édesanyád Édesapád

a) Igen C C

b) Nem C C

c) Egyéb (GYES, GYED, rokkantnyugdíjas stb.) C C

Ha sem édesanyád, sem édesapád NEM dolgozik, akkor a 12. kérdéssel folytasd a válaszadást! Ha csak az egyik szülőd dolgozik 
jelenleg, akkor csak rá vonatkozóan töltsd ki a kérdéseket! Ha mindkét szülőd dolgozik, akkor mindkettőjükre vonatkozóan 

válaszolj! Ha szüleidnek több munkahelye is van, akkor arra gondolj, ahol a legtöbb időt töltik!

9. Munkájuk jellege szerint édesanyád és édesapád…
Mindkét szülő esetében csak egy négyzetet jelölj!
 Édesanyád Édesapád

a) döntően szellemi munkát végez (tanár, művész, orvos, ügyvéd, 
mérnök, közgazdász, vállalatigazgató stb.). ............................................................................C C

b) döntően szellemi munkát végez, de fizikai része is van a munkájának 
(titkárnő, művezető, asszisztens, rendőr, műszerész stb.). ....................................................C C

c) döntően fizikai munkát végez, de szellemi része is van a munkájának 
(eladó, ápolónő, tűzoltó, technikus, pincér, szerelő stb.). .....................................................C C

d) döntően fizikai munkát végez (lakatos, szobafestő, takarító, gyárban, 
bányában, műhelyben, építkezésen dolgozik stb.). ................................................................C C
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10. Beosztásuk szerint édesanyád és édesapád…
Mindkét szülő esetében csak egy négyzetet jelölj!
 Édesanyád Édesapád

a) alkalmazott – mint beosztott .......C C

b) alkalmazott – mint vezető 
(maximum 5 fő beosztottal) ..........C C

c) alkalmazott – mint középvezető 
(5–20 fő beosztottal)........................C C

d) alkalmazott – mint felsővezető 
(több mint 20 fő beosztottal) .........C C

e) önálló, egyéni vállalkozó 
– alkalmazottak nélkül...................C C

f) önálló, egyéni vállalkozó 
– maximum 5 fő alkalmazottal.....C C

g) önálló, egyéni vállalkozó 
– 5–20 fő alkalmazottal ..................C C

h) önálló, egyéni vállalkozó – több 
mint 20 fő alkalmazottal ................C C

11. Milyen területen dolgoznak a szüleid?
Kérjük, édesanyád és édesapád esetében is csak egy területet jelölj 
meg!
 Édesanyád Édesapád

a) Ipar ...................................................C C

b) Mezőgazdaság ................................C C

c) Szolgáltatás......................................C C

d) Államigazgatás ...............................C C

e) Egészségügy....................................C C

f) Kereskedelem..................................C C

g) Jog.....................................................C C

h) Oktatás.............................................C C

i) Pénzügy, bank ................................C C

j) Vendéglátás, idegenforgalom.......C C

k) Egyéb ...............................................C C

12. Együtt laknak-e veled a felsorolt személyek?
Jelöld meg a megfelelő négyzetet!
 Igen Nem

a) Édesanyád .............................................C C

b) Édesapád ...............................................C C

c) Egy vagy több fiútestvéred .................C C

d) Egy vagy több leánytestvéred ............C C

e) Nevelőanya............................................C C

f) Nevelőapa..............................................C C

g) Egy vagy több nagyszülő....................C C

h) Más rokon vagy rokonok (nagybácsi,
nagynéni, unokatestvér stb.)..............C C

i) Más személy(ek), nem rokonok ........C C

13. Hányan éltek az otthonodban?
A teljes létszámot írd le!

______ (Ne felejtsd el saját magadat is beleszámolni!)

14. Hány könyvetek van otthon, szüleidnek és neked 
összesen?
A tankönyveidet, az újságokat és a folyóiratokat ne számold bele! 
Csak egy négyzetet jelölj meg!

a) Kevesebb mint egypolcnyi 
(kb. 0–50 könyv) ..................................................C

b) Egypolcnyi (kb. 50 könyv) .................................C

c) 2-3 könyvespolcnyi (max. 150 könyv) ..............C

d) 5-6 könyvespolcnyi (max. 300 könyv) .............C

e) 2 könyvszekrényre való (300–600 könyv)........C

f) 3 vagy több könyvszekrényre való 
(600–1000 könyv) ................................................C

g) 1000-nél több könyv ............................................C

15. Van-e internet-hozzáférésed?
Jelöld meg a megfelelő négyzetet!
 Igen Nem

a) Otthon ........................................................ C C

b) Az iskolában .............................................. C C

c) Máshol ........................................................ C C

16. Megtalálhatók-e otthon a következők?
Jelöld meg a megfelelő négyzetet!
 Igen  Nem

a) Lexikon....................................................... C C

b) Szótár .......................................................... C C

c) Előfizetett napilapok, folyóiratok ........... C C

d) Saját könyveid (nem tankönyvek).......... C C

e) Saját külön szobád .................................... C C

f) Saját íróasztalod ........................................ C C

g) Autó ............................................................ C C

h) Telefon ........................................................ C C

i) Mobiltelefon............................................... C C

j) Hi-fi berendezés, CD-lejátszó ................. C C

k) Videó........................................................... C C

l) Saját televíziód, videód ............................ C C

m) DVD-lejátszó ............................................. C C

n) Mikrohullámú sütő .................................. C C

n) Automata mosógép................................... C C

o) Mosogatógép.............................................. C C

p) Számítógép................................................. C C

q) Saját számítógéped ................................... C C

r) Tanulást segítő számítógépes 
programok ................................................ C C
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17. Mit gondolsz az iskoládról? Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal?
Minden sorban csak egy négyzetet jelölj meg!

a) Szeretek az iskolában lenni.............................................................C C C C

b) Az iskolámban a tanulók szorgalmasan tanulnak .....................C C C C

c) A tanulók fontosnak tartják, hogy jó eredményeket érjenek elC C C C

d) Az iskolámban tanító tanárok törődnek a tanulókkal ..............C C C C

e) Az iskolámban tanító tanárok azt akarják, hogy a tanulók a
legtöbbet hozzák ki magukból.......................................................C C C C

f) Tanáraim érdekessé teszik az órai munkát..................................C C C C

g) Tanáraim mindenkinek a képességeinek megfelelő feladatot 
adnak..................................................................................................C C C C

18. Milyen gyakran kölcsönzöl könyveket az iskolai/helyi könyvtárból…
Minden sorban csak egy négyzetet jelölj meg!

a) hogy saját kedvtelésből olvass? ............................................................C C C

b) a kötelező olvasmányok elolvasásához? .............................................C C C

c) a napi tanuláshoz, a házi feladat elvégzéséhez?.................................C C C

19. Milyen gyakran veszel részt az alábbi, az iskolában tanórán kívül szervezett foglalkozásokon?
Minden sorban csak egy négyzetet jelölj meg!

a) Napköziotthon.................................................................C C C C

b) Tanulószoba .....................................................................C C C C

c) Korrepetálás .....................................................................C C C C

d) Tehetséggondozó óra az iskolában (azok számára, 
akiknek jól megy egy adott tantárgy)..........................C C C C

e) Szakkör .............................................................................C C C C

f) Sportkör............................................................................C C C C

g) Művészeti csoport ...........................................................C C C C

h) Énekkar.............................................................................C C C C

20. Milyen gyakran veszel részt korrepetáláson az iskolában az alábbi tárgyakból?
Minden sorban csak egy négyzetet jelölj meg!

a) Matematika ......................................................................C C C C

b) Irodalom...........................................................................C C C C

c) Magyar nyelv ...................................................................C C C C

d) Idegen nyelv .....................................................................C C C C

e) Egyéb.................................................................................C C C C

21. Milyen gyakran jársz magánórákra az iskolán kívül?
Minden sorban csak egy négyzetet jelölj meg!

a) Matematika ......................................................................C C C C

b) Irodalom...........................................................................C C C C

c) Magyar nyelv ...................................................................C C C C

d) Idegen nyelv .....................................................................C C C C

e) Egyéb.................................................................................C C C C

 Teljesen Valamennyire Nem nagyon  Egyáltalán
 egyetértek egyetértek értek egyet  nem értek egyet

 Hetente Havonta egy-két  Soha vagy 
 legalább egyszer alkalommal nagyon ritkán

 Heti két óra Heti egy óra Havonta egy-két Soha vagy 
 vagy gyakrabban  alkalommal nagyon ritkán

 Heti két óra Heti egy óra Havonta egy-két Soha vagy 
 vagy gyakrabban  alkalommal nagyon ritkán

 Heti két óra Heti egy óra Havonta egy-két Soha vagy 
 vagy gyakrabban  alkalommal nagyon ritkán

Köszönjük, hogy kitöltötted a kérdőívet!
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