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Ankieta dotycząca lekcji online na żywo
organizowanych przez Powtórkę z biologii

1.Czego oczekujesz od moich zajęć? Wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi.

2. Co najbardziej podoba Ci się w prowadzonych przeze mnie zajęciach online?
(pisownia oryginalna)

Wyniki:

Ankieta odbyła się podczas lekcji online w dniach 22 i 23 stycznia 2019 roku.  
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dodatkowych materiałów do nauki (np. karty pracy, notatki. ...)

porad jak skutecznie się uczyć

motywacji do nauki

wskazówek jak rozwiązywać zadania maturalne

wytłumaczenia zagadnień od podstaw

gruntownego powtórzenia materiału przed maturą

Pytanie 2. Czego oczekujesz od moich zajęć?
[dane w %]

• Proste sposób przekazania trudnych treści
• duża ilość obrazków i schematów
• fajne tlumaczenie zadań i zebranie najwazniejszych informacji w prezentacji
• można się o wszystko zapytać i dostać odpowiedź :)
• Bardzo dobrze, wyczerpująco wytłumaczone zagadnienia, schematy ułatwiające zapamiętywanie.
• Prosta forma prowadzenia, wszystko klarownie tłumaczone i sprawdzanie umiejętności przez zadania oraz testy
• dokładne wyczerpanie tematu, zadania maturalne krok po kroku
• mobilność, konkrety w tłumaczeniu, ale dokładnym tłumaczeniu
• Dostępność! W pociągu czy pod kołdrą w piżamie
• Czytelne animacje, ciekawy sposób prowadzenia zajęć, cenne wskazówki odnośnie zadań zawsze Pani wszystko wytłumaczy 
     i powtórzy, jeśli trzeba
• to,że zawsze powtarza Pani i dokładnie tłumaczy zagadnienia, których ktoś nie zrozumiał. Mimo licznej grupy, ma Pani   
     indywidualne podejście
• Oszczędzam czas nie musząc wychodzić z domu i dojeżdżać na zajęcia. Zawsze mogę wrócić do lekcji nagranych 
     i powtórzyć materiał jeszcze raz.
• wytłumaczenie, powtarzanie nawet pojedynczej osobie spokój i miły ton udoskonalanie zajęć - preparaty
• dobre ogólne powtórzenie mteriału
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• wiele rzeczy jest dokładnie i jasno tłumaczonych
• Prowadząca Pani jest bardzo miła, powtórka jest zrozumiała ma dobry przekaz
• Super atmosfera, potrafi Pani zainteresować nawet najtrudniejszymi tematami, prezentacje super podsumowują materiał 
     a testy i praca domowa bardzo motywują :)
• szczegolowe tlumaczenie zagadnien,  dodatkowe materiały 
• Maksimum wiedzy w pigułce, nie wspominając o przystepnej cenie i tym, że uczestniczyćw zajęciach można w każdym    
     miejscu ;)
• Przesympatyczna i dobrze tłumacząca Pani Ania 
• To, że są online :) -Są prowadzone jak normalne zajęcia biologii w szkole, ale w atrakcyjniejszej formie! -Pomysł Powtórki   
     odpowiadający na potrzeby maturzystów!
• Przekazywanie wiedzy w sposób bardzo konkretny -dodatkowe materiały np. notatki -zajęcia dodatkowe (arkusze maturalne 
      -analiza)
• Najbardziej podoba mi się to, że nawet jak miną te dwie godziny to Pani nie przerywa zajęć, tylko wszystko do końca   
      tłumaczy, dobre są też te weekendy z maturami, szkoda, tylko że nagranie jest dostępne tylko przez tydzień, Umie Pani  
      motywować jak mało kto i np. po godzinie zajęć gdy mózg może być już troszke zmęczony zawsze Pani coś takiego wy 
      myśli, że człowiek się budzi :)
• To, że zwraca Pani uwagę na rzeczy naprawdę ważne i istotne z perspektywy matury.
• Korzystanie z filmików, aby łatwiej było nam zrozumieć temat
• Rozwiązywanie matur
• profesjonalizm :)
• Jasne przekazywanie wiedzy
• Pani niesamowita życzliwość i to, ze zawsze Pani chce wszytskim dobrze wytlumaczyć kazde zagadnienie
• super komunikacja ze słuchaczami, świetne zwracanie uwagi na najważniejsze wątki i wiele interesujących ciekawostek  
     :)Rozwiązywanie zadań maturalnych.
• Organizacja zajęć
• Swietnie wytłumaczone zagadnienia, rozwiązywanie zadań maturalnych, pomoc w uzyskaniu jak najlepszych wyników  
     maturalnych.
• tematy sa omawiane w sposob prosty i czytelny, wszystko jest zrozumiałe
• Otwartość, chęć pomocy, życzliwość, testy,z przejrzyste materiały, zadania maturalne
• skompresowana wiedza z  jednego zagadnienia do dwóch godzin
• super fiilmiki na lekcji uzupełniają informacje które zostają przedstawione na zajęciach.
• Konkretne omówienie zagadnień niezbędnych do matury oraz uzupełnienie moich braków z biologii :)
• Sposób prezentacji - jest Pani świetnym wykładowcą :) Zwracanie uwagi na najważniejsze rzeczy, które mogą wystąpić  
     na maturze.
• Prezentacje ze zdjęciami i filmikami, materiały dodatkowe.
• rozwiązywanie zadań maturalnych
• Podoba mi się forma zajęć, ponieważ na typowe kursy maturalne niestety trzeba dojeżdżać, a tu mogę w zaciszu swojego  
     pokoju się uczyć nie tracąc czasu, którego i tak jest mało przed maturą. Dodatkowo podoba mi się miła atmosfera i bez 
     stresowa forma zajęć nie tak jak w szkole.
• Zagadnienia przedstawiane są w sposób łatwy do zrozumienia. Dużym plusem jest też to, że po zajęciach dostajemy  
     prezentację, dodatkowe materiały i zadania maturalne do rozwiązania.
• To że przedstawiane są najważniejsze zagadnienia i wiadome jest czego się uczyć.
• Wurozumiałość i cierpliwość w tłumaczeniu zagadnień oraz przedstawianie ich w sposób jasny i zrozumiały dzięki  
     animacją, licznym schematą ;-)
• możliwość nauki w domu i zadania pytań 
• Animcje; - możliwość zadawania pytań; - rysunki;
• przejrzyste prezentacje z najważniejszmi informacjami, dodatkowe notatki i zadania, super wytłumaczenie wszystkiego 
• konkretność oraz duża dwka motywacji 
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• więcej zadanek 
• Więcej zadań maturalnych.
• Wszystko jest w porządku
• więcej zadań, ale to z kolei zajmowałoby więcej czasu, a zajecia same w sobie są już długie
• Kolejność, fajnie byłoby rozwiązywać zadania maturalne po omówieniu tematu, który jest poruszany. Na 

koniec zajęc jest już się trochę zmęczonym, a przecież to najważniejsze.
• wsztstko jest ekstra :)
• robić więcej zadań maturalnych
• Może więcej zadań maturalnych ;) 
• Wiem, że godzina zajęć jest wybrana tak, aby mogła odpowiadać jak największej liczbie osób, ale ja osobiś-

cie wolałabym, aby zazynały się godzinę wcześniej, gdyż po dwóch godzinach zajęć o godzinie 21 przestaję 
się skupiać i nie zapamiętuję już tak dużo.

• moim zdaniem mogłyby byc notatki udostępnione zawsze, nie tylko wtedy kiedy się uczestniczy w zajęci-
ach, czasem siła wyższa bierze góre

• nie przedłużać czasu zajęć
• Pod koniec zajęć omawianie zadań maturalnych, których dotyczy aktualny temat zajęć
• Jak dla mnie jest super, chyba nie mam uwag
• Byłoby cudownie, gdyby było więcej jakiś bonusów dla stałych abonamentowiczów albo częstsze zajęcia 

dodatkowe z rozwiązywaniem arkusza maturalnego (np, dwa w miesiącu)
• W prezentacjach czasem zdarzają się błędy (literówki), które czasem są niezauważalne, mi jednak one 

przeszkadzają :/ Reszta SUPER!
• więcej zadań maturalnych w koniec zajęć -więcej notatek oraz prac domowych, ale i tak z otrzymywanych 

do tej pory jestem bardzo zadowolona :)
• Według mnie mogłaby Pani czasami mówić wolniej. Clickmeeting też średnio działa, często Panią zacina... 

Więcej zadań maturalnych by się przydało. Dobrym pomysłem byłoby np. uczenie schematów zadań.
• Może podzielić nagrania na mniejsze fragmenty?
• Wolniej mówić 
• wszystko jest na swoim miejscu! 
• Mysle, ze wszytsko jest super i nie ma nic co mozna poprawic
• wysyłać więcej zadań - im więcej tym lepiej a praktyka czyni mistrza :)
• Więcej zadań domowych.
• Nic, wszystko jest idealnie.
• wszystko jest super :)
• robić pod koniec każdej lekcji takie zbiorcze podsumowania na zasadzie problematyki (czego dowiedziel-

iśmy sie dzisiaj na co zwrócić szczególną uwagę)
• Więcej zadań maturalnych na zadanie domowe.
• Obiektywnie - nic. Subiektywnie - chciałabym więcej zadań maturalnych z analizą schematu albo słówkiem 

“wyjaśnij”. No, ale tego nigdy za wiele :D
• podkreślać na bieżąco podczas omawiania zagadnień “pewniaki maturalne” 
• Taki zbiór zadań na miesiąc z abonamentu jak na powtórce z chemii, pozwala sprawdzić co zostało w głow-

ie po całym miesiącu, dobra forma samosprawdzenia się
• Zebranie najważniejszych elementów w formie fiszek do wydrukowania jako materiałów dodatkowych
• Napisze konkretnie : - nie powtarzać bez przerwy ,,moje kochane’’ ,,nasze kochane’’ ,,,tą naszą ‘’i inne po-

dobne zwroty których przed rozpocząciem zajęć nie pamiętam; - mówić wolniej; - ładniej - tzn. poprawnie 
budować zdania. 

• nic nie trzeba zmieniać

3. Co według Ciebie mogłabym wprowadzić / zmienić aby udoskonalić moje zajęcia?
(pisownia oryginalna)
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4. Z czym masz największy problem podczas rozwiązywania zadań maturalnych? 
    Wybierz maksymalnie 2 odpowiedzi.

(wyniki podane w procentach)

5. Czy poleciłbyś / poleciłabyś moje zajęcia online innym osobom przygotowującym się 
do matury?
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Pytanie 5. Z czym masz największy problem podczas rozwiązywania zadań 
maturalnych? [dane w %]
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• zajęcia z mikroskopem były super pomysłem :)
• Super, że ktoś prowadzi takie zajęcia!
• mam nadzieję, że będzie 100% na maturze :D 
• Pozdrawiam cieplutko
• Robicie super robote, trzymam kciuki, żeby dowiadywało się o was jak najwięcej osób! <3
• dziękuje :)
• To najlepsze lekcje biologii jakie kiedykolwiek miałam!
• Oby tak dalej! <3
• Na 1000000% polecę powtórkę znajomym, bo jest to coś wartościowego i uważam, że ma duży wpływ na wynik matu-

ralny! Doskonałe jest to, że zajęcia odbywają się co tydzień i są motywacją do nauki :) DZIĘKUJĘ za to co robicie! :D
• Bardzo dziękuję za dotychczasowe lekcje :) uważam, że są one przeprowadzane na bardzo wysokim poziomie, wszyst-

ko jest bardzo logicznie przedstawiane, a wiedza wypisana w punktach, co ułatwia zapamiętywanie :)
• Jest Pani najlepsza, niech Pani trzyma za nas kciuki w maju! <3
• Więcej uśmiechu Pani Aniu :D !!! jest Pani świetna!!!
• Miłego wieczoru :)
• właściwie to nic :) oby było więcej takich ludzi, którzy poświęcają swój czas, żeby pomóc maturzystom! :)
• Dziękuje za wszystkie poprowadzone zajęcia! <3
• ;)
• :)
• To jest najlepszy kurs powtórkowy z biologii! 
• Polecam każdemu powtórkę z biologii! <3
• Zajęcia są świetą odpowiedzią na potrzeby osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego - osobiście bardzo 

pomagają mojej osobie odtwarzane nagrane webinary po zajęciach abonamentowych oraz analiza prezentacji jako ich 
uzupełnienia 

Jeśli jesteś zainteresowany lekcjami online 
to kliknij w jeden z linków poniżej:

• Lekcje nagrane

• Abonament Biologia

Dziękuję ankietowanym za zaangażowanie i poświęcony czas. 
Te odpowiedzi są dla mnie bardzo ważne, dlatego wszystkie sugestię postaram się 

wcielić w życie już na najbliższych lekcjach online. 

Pozdrawiam, Ania Gajos

6. Chciałbyś coś jeszcze dodać? :)
(pisownia oryginalna)

https://powtorkazbiologii.pl/lekcja-nagrana/
https://powtorkazbiologii.pl/abonament/

