
Klasa IV jagodowa 8 osób 

1. 7- tak (jestem kulturalny 4 osoby, dziwnie się czuję, gdy nie mówię dzień dobry, 

mówię bo chcę być kulturalny i mieć ocenę wzorową z zachowania, chcę być miły i lubię 

mówić dzień dobry  1- nie (wstydzę się do starszaków) 

2. 7-tak  (tego wymaga kultura, lubię, im też należy się szacunek zawsze, jak widzę 

kogoś (panią, pana), to trzeba być miłym, to są też ludzie, którym też powinno się mówić 

dzień dobry, żeby było im miło, jestem kulturalny) 1- nie (ponieważ nie zawsze ich widzimy) 

3. 8- nie- nie są kulturalne, nie jest to wzór kultury dla osób dorosłych, mówienie dzień 

dobry wymaga kultura osobista, to nie jest na przykład jakiś wyścig na ocenę, nie mają 

szacunku do drugiej osoby, powinny być bardzo dobre, to jest niemiłe, to jest niegrzeczne i 

ma taką samą wagę, jak inne przewinienia, kto chce mówić dzień dobry i to nie jest 

obowiązkowe, to jest prawidłowe 

Klasa IV porzeczkowa 11 osób 

1. 10- tak (to jest kulturalne 3 osoby, rodzice mnie tak wychowali, mama mi karze, ich 

szanuje i lubię 2 osoby, to jest grzeczne, bo chcę być miły, zawsze, gdy wchodzę mówię 

dzień dobry, i gdy spotkam jakiegoś nauczyciela mówię dzień dobry,  1- nie (nie zawsze 

pamiętam) 

2. 10- tak ( to też ważna osoba, mówię bardzo często, rodzice mnie tak wychowali, 

mama mi karze, pracownicy tej szkoły są mili, jestem miły, tego wymaga kultura, zawsze, jak 

wchodzę do sekretariatu i jak stoją panie sprzątające, to mówię dzień dobry , lubię ich) 1- nie 

(czasami zapominam) 

3. 11- nie (nie szanują osób dorosłych, to jest nielogiczne, to brak kultury 5 osoby, nie 

mają szacunku do nauczyciela,  wzór to osoba, która jest do  naśladowania,  wzór powinien 

mówić dzień dobry,  

Klasa V koralowa 11 osób 

1. 11- tak (można komuś zrobić przyjemność, miło jest, gdy ktoś powie dzień dobry, 

znam ich, a nie zdarzyło mi się przejść obok znajomej osoby i nie powiedzieć dzień dobry, to 

oznacza, że uczeń jest dobrze wychowany, ale czasami każdy może zapomnieć, ja mówię, a 

nauczyciele nie,  od razu, jak kogoś widzę, to mówię mu dzień dobry, znam ich, jak nie są 

moimi koleżankami, to nie mówię im cześć, niekulturalnie jest nie mówić dzień dobry, tego 

wymaga kultura osobista 2 osoby , mówię dzień dobry, wszystkim nauczycielom 

2. 11- tak (mówię dzień dobry, to jest bardzo miłe, to też ludzie i im też jest miło, gdy 

ktoś im powie dzień dobry 2 osoby, oni też są pracownikami szkoły, mówię 2 osoby, 

sprzątają naszą szkołę, więc należy im się szacunek, to też są miłe, kulturalne osoby,  tego 

wymaga kultura osobista,  też są pracujący w naszej szkole 2 osoby 

3. 6- tak (mogą nie usłyszeć, a nauczyciele nie mówią dzień dobry, zachowanie w tej 

szkole jest zależne od uwag itp. , nie podlega to ocenie, to nie podlega ocenie zachowania, , 



chyba nie podlega ocenie zachowania, 5 nie- (to podstawa zasad kultury, wtedy takie osoby 

odzwyczajają się od mówienia dzień dobry,  jest to niekulturalne i niemiłe, niemówienie dzień 

dobry, jest jak obrażanie kogoś, raz na jakiś czas można zapomnieć, ale ciągle, to nie, to jest 

niewychowanie ze strony rodziców, 

Klasa V bursztynowa  16 osób 

1. 13- tak (jestem kulturalna, denerwują mnie plakaty i chcę, żeby je zdjęli, często 

chodzę po szkole, nauczycielom należy się szacunek, jest dużo tych plakatów i wyryłam je na 

pamięć chodząc po szkole, tak się nauczyłem, każdy zasługuje na szacunek, poza tym dzień 

dobry przystoi człowiekowi rozumnemu, chcę być kulturalny i grzeczny, staram się być 

kulturalny, często widzę innych nauczycieli, 3 nie(czasami zapominam, nie zawsze widzę 

wszystkich, zapominam) 

2. 12- tak (bardzo często widzę, denerwują mnie plakaty i chcę, żeby je zdjąć, 

wszystkim należy się szacunek, jest dużo tych plakatów i wyryłam je na pamięć chodząc po 

korytarzach, tak się nauczyłem, tak przystoi człowiekowi rozumnemu, oni, tak, jakim 

nauczyciele, mają ważne zajęcie, im również należy okazywać szacunek, też ich często 

widzę,  5 osób nie uzasadniło swojego zdania), 4- nie (zapominam, rzadko widzę panie z 

obiadów  i nie chodzę na obiady, czasami zapominam) 

3. 2- nie mam zdania, tak- 2 (powinni mówić dzień dobry, ale nie mają obowiązku, 

natomiast, jeśli ktoś się bardzo stara, ale nie mówi dzień dobry, to powinni mieć, 1 osoba bez 

uzasadnienia), 12- nie (dzień dobry jest kluczem do wzorowego zachowania,  uczniem 

wzorowym jest osoba, którą powinniśmy naśladować,  mają złe maniery, dzień dobry to znak 

kultury i wychowania,  nie są kulturalne,  to są podstawy, które wzorowy uczeń powinien 

znać, osoby, które nie mówią dzień dobry,  nie okazują szacunku innym osobą, niemówienie 

dzień dobry jest niekulturalne, nie mówią dzień dobry, to świadczy o ich wychowaniu, 

3osobay bez uzasadnienie zdania,  

W tej klasie pojawiły się na ankietach napisy: Denerwują mnie plakaty, Proszę już zdjąć 

plakaty,  Pytanie do nauczycieli:  dlaczego nie mówicie dzień dobry uczniom,  Te plakaty 

zaczynają wszystkich wkurzać 

klasa  VI 17 osób 

1. 9- tak (uważam, że nie powiedzenie, jest niekulturalne, trzeba tak mówić, żeby być 

kulturalnym, zawsze, jak widzę, nauczyciela, to mówię dzień dobry, widzę ich, jest to 

ważne, aby być miły człowiekiem, czasami zapomnę, to jest kulturalne, wiem, że nie 

mówienie dzień dobry, to brak kultury, jest tak grzecznie, trzeba to mówić, by być 

kulturalnym, 8- nie (czasem się śpieszę, czasami się śpieszę, ale zwykle mówię, nie 

zawsze o tym pamiętam, czasami mi się zdarza  zapomnieć, nie zawsze pamiętam, 

zapominam, ale bardzo często mówię, często przebiegam po korytarzu i po prostu nie 

mam czasu, ale bardzo często mówię, często zapominam) 

2. 11- tak (zawsze mówię, przychodzę rano i widzę ich, zazwyczaj, jak wchodzę do 

pokoju mówię dzień dobry i tego nie zapominam,  tak trzeba- trzeba być kulturalnym, 



do nich też tak trzeba mówić,  ich widzę, to również ludzie, którym trzeba mówić 

dzień dobry, to jest potrzebne, żeby wszystkim było miło, wiem, że niemówienie 

dzień dobry, to brak kultury, jest tak grzecznie, kiedy przechodzą blisko, to mowie 

nawet cicho, ale mówię. Jak są daleko, to nie, bo nauczyciele nie słyszą,  6- nie (się 

śpieszę, nie zawsze o tym pamiętam, czasami mi się zdarza zapomnieć, nie zawsze 

pamiętam, zapominam), czasami nie widzę) 

3. 6- tak (często mówimy, ale czasami się zapomina, tego nawyku da się nauczyć. 

Każdy ma prawo do błędu. Jeżeli osoba jest grzeczna i ma dobre oceny, to dlaczego 

nie?, każdy ma prawo do błędu i po prostu czasami się o tym zapomina, nawet, jak 

ktoś zapomni, to i tak, później powie dzień dobry, a nawet porozmawia, każdy może 

zapomnieć, mówienie dzień dobry nie wpływa na ocenę z zachowania, każdy ma 

prawo do błędu, 11- nie (zachowują się niekulturalnie, jeśli nigdy się nie mówi, gdyż 

są niekulturalni, to niekulturalne, to bardzo ważne, a osoby, które się do tego nie 

starają, to źli ludzie, to nie jest wzorowe zachowanie, niemówienie dzień dobry, to 

brak kultury,  to jest niekulturalne, , to niekulturalne, lecz ocena nie powinna spaść  

znacząco np. na 5+, gdyż uczniowie mogą być zestresowani, zmuszeni lub zbyt 

zamyśleni, aby powiedzieć. Może to być kwestia niskiego …, jego roztargnienie nie 

zasługuje na ocenę wzorową, 1 osoba nie uzasadniła zdania) 

Klasa VIII 17 osób 

1. 16- tak (kampania mnie do tego zmotywowała, tego wymaga dobre wychowanie, tak 

się powinno, tego wymaga kultura, znam nauczycieli i mówię im dzień dobry, trzeba sobie 

mówić dzień dobry, 2 osoby tak mnie mama nauczyła, osoby stare zasługują na szacunek, 

taka kultura, kultura tego wymaga, czemu nie, bo trzeba, każdemu trzeba mówić dzień dobry, 

ich szanuję, przez te wszystkie kartki powieszone w szkole już nie zapominam, 1- nie ( 

czasami się źle czuję) 

2. tak- 15 osób(kampania w szkole mnie do tego zmotywowała, jestem tak nauczony, 

tego wymaga kultura, znam ich i mówię dzień dobry, im też trzeba mówić, tak mnie mama 

nauczyła- 2 osoby, osoby stare zasługują na szacunek, taka kultura,  tym osobą również trzeba 

pokazać kulturę- tak jak wszystkim, czemu nie, tak wymaga kultura każdemu  trza mówić, oni 

też są pracownikami szkoły, przez te wszystkie karki powieszone w szkole  już nie 

zapominam 

3. 12- tak, (nie mają za grosz kultury, ktoś zawsze może być zaspany, nauczyciele też 

nie mówią dzień dobry, a to jest zasada kultury a nie zachowania, to świadczy o sobie- 

dlaczego nie?, 3 osoby- nie wiem,  to jest jego własna sprawa oraz mówienie  dzień dobry nie 

jest ujęte w statusie szkoły mówienie dzień dobry nie ma wpływu na  ocenę z zachowania, nie 

uważam, że to coś tak strasznego, żeby obniżać ocenę, mówienie  dzień dobry nie jest ujęte w 

statusie szkoły, mogą być zamknięte w sobie,3- nie (nie mówią i nie mają szacunku do 

innych, istnieje takie coś, jak kultura osobista, a osoby, które jej nie używają nie są wzorowe, 

wzorowa ocena powinna być wzorem dla innych, dbają o kulturę osobistą i zachowują się jak 

prostacy, 1 nie udzieliła odpowiedzi , ale napisała, zależy od ich zachowania, bo jeśli 



wszystko robią wzorowo, a czasem zapomną, to czemu nie. Zależy, dlaczego nie mówią dzień 

dobry, bo jeżeli zapomnieli, to nie widzę przeszkód w daniu oceny wzorowej. 

Klasa VIII waniliowa  13 osób 

1. 13- tak ( staram się to robić, chcę być kulturalna, chce być kulturalny, tak nakazuje 

kultura lubię, umiem się dobrze zachować, po prostu z kultury, jestem dobrze 

wychowana, jestem dobrze wychowany, lubię nauczycieli, wymaga tego kultura 

osobista, staram się o tym pamiętać, bo tak, 

2. 9- tak (mam do nich szacunek, chcę być kulturalna, chcę być kulturalny, po prostu z 

kultury, jestem dobrze wychowany, jestem dobrze wychowany, wymaga tego kultura 

osobista, zazwyczaj o tym pamiętam, trzymam się zasad, 4- nie (pani w sekretariacie 

mówię dzień dobry, ale panie sprzątające najczęściej nic nie odpowiadają i są 

wiecznie obrażone, gardło mnie boli, często zdarza mi się zapominać lub śpieszę się i 

zapominam, o nich zapominam, 

3. 8- tak ( niektórzy nauczyciele również nie odpowiadają. Oczywiście jest to 

niekulturalne, ale każdemu się zdarzy zapomnieć, mogą mieć problemy z pamięcią i 

zapominać- to nie ich wina, mogą zapominać z prędkości chodzenia, każdemu się 

czasami zdarzy, często, jak mówią dzień dobry, to nauczyciele nie odpowiadają, 

często ktoś może się zamyślić i nic nie powiedzieć, mogą zapominać o tym, 1 osoba 

nie uzasadniła zdania, 4- nie(bo to podlega ocenie z zachowania według mnie, 

mówienie dzień dobry, to podstawa dobrego wychowania, nie wykazują się kulturą 

osobistą nie mówią, 1 osoba nie ma zdania, ale napisała w zależności od tego, czy 

zdarza się to sporadycznie, czy jest regularne i celowe. 

Klasa VIII malinowa 10 osób 

1. 6- tak (staram się być miły dla nauczycieli, 3 osoby mówię, ich znam i okazuję w ten 

sposób szacunek, jestem wychowany, 3- nie (czasami jest zbyt szybkie spotkanie z 

nauczycielem, który przechodzi, czasami zapominam, ale zwykle mówię, czasami 

jestem zamyślony i zabiegany itp., 1 osoba nie ma zdania 

2. 1 osoba nie ma zdania, 6- tak (sądzę, że dzień dobry poprawia nastrój i atmosferę, 

mówię, nie jestem jak bobry i mówię dzień dobry, widzę panie codziennie i znam je, 

więc wypada mówić dzień dobry, są dorosłymi, tak, 3- nie (1 osoba nie uzasadniła 

zdania, PISOWNIA ORGINALNA: ja sądzę, że ziemia jest płaska, a pracownicy 

szkoły, że nie, 

3. 10- tak (3 osoby nie uzasadniły zdania, dzień dobry nie powinno wpływać na ocenę. 

Dzień dobry, to zwrot grzecznościowy, a jeśli ktoś go nie mówi, to znaczy, że nie jest 

wychowany, ale to nie powinno wpływać na  ocenę, mogą mieć gorszy dzień, na 

pewno są też inne powody, dla których zasługują na tę ocenę, 2 osoby- czasem zdarza 

się zapomnieć) 

 



klasa III gimnazjum 17 osób 

1. 14- tak (1 osoba nie uzasadniła zdania, jestem kulturalną osobą, nie chcę płacić 2 

groszy oraz jestem kulturalny, ja tak zostałem wychowany, nauczyłem się kultury 

osobistej z reakcji chemicznej (tych na korytarzu), tego wymaga kultura osobista, 

staram się być miły, cenię sobie kulturę osobistą, kultura, tak mnie nauczono w domu i 

mam kulturę osobistą, normalne jest mówienie dzień dobry, Wielki Brat patrzy, chcę 

wyrazić do nich szacunek, szanuję ich), 3- nie (czasami ich nie widzę, nie 

odpowiadają mi, czasem zwyczajnie ich nie zauważam, nie wszyscy odpowiadają, 

2. 5- nie (bo taki mam humor, 1 osoba nie ma zdania, nie znam tych osób oraz one też 

nie mówią mi dzień dobry, czasem zwyczajnie ich nie zauważam, nie zawsze 

odpowiadają), 12- tak (1 osoba nie uzasadniła zdania, wiem, że oni mi odpowiedzą i 

nie zignorują, są to osoby starsze i trzeba okazać szacunek, chcę wyrazić do nich 

szacunek, Wielki Brat patrzy, to też pracownik szkoły i znam te panie, cenię sobie 

kulturę osobistą, staram się być miły, tego wymaga kultura osobista, ja tak zostałem 

wychowany, nie chcę płacić 2 groszy oraz jestem kulturalny, jestem kulturalną osobą) 

3. 1 osoba napisała, że nie jest od oceniania, 8- nie ( są myślozbrodniarzami, takie 

zachowanie nie zasługuje na ocenę wzorową, nie ma szacunku do nauczyciela i widać 

po dziecku, że jest niewychowany, nie zasługują na nią, to brak kultury osobistej i 

brak szacunku, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zasługują na szacunek, mogą nie 

zauważyć nauczycieli, ale tak zwykle mówimy, ale oni nie odpowiadają, 1 osoba nie 

uzasadniła zdania), 7- tak (2 osoby nie uzasadniły zdania, ponieważ plakaty 

zaśmiecają ściany i dostaję przez nie depresji, nie mi to oceniać, ale czasami można 

nie zauważyć nauczyciela, mieć zły dzień, źle się czuć, więc nie jest to dla mnie 

wyznacznik oceny, po prostu, nie zawsze widzimy nauczycieli, a nie zawsze 

uzyskujemy odpowiedź, mogą spełnić wymagania na ocenę wzorową w innych 

aspektach, nauczyciele też nie zawsze mówią dzień dobry, a uczniowie mają brać z 

nich przykład, więc nie powinno się obniżać oceny za to) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zestawienie odpowiedzi uczniów poszczególnych klas 

   

 TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE 

IV jagodowa 7/1 7/1 0/8 

IV 

porzeczkowa 

10/1 10/1 0/11 

V koralowa 11/0 11/0 6/5 

V bursztynowa 12/4 12/4 2/12  2bz* 

VI 11/ 6 9/ 8 6/11 

VII 16/1 16/1 12/2 1bz* 

VIII waniliowa 13/0 9/4 8/4 1bz 

VIII malinowa 6/3 1bz* 6/3 1bz* 10/0 

III gimnazjum 14/3 12/5 7/8 1bz* 

 

W niektórych pytaniach uczniowie zakreślili 2  odpowiedzi, bz- bez zdania 


