
Diagramy procentowe – sprawdzian pamięci 
 
Pracę nad diagramami, które miały na celu pokazać przyswajanie przez społeczność 

szkolną informacji na temat Unii Europejskiej, rozpoczęliśmy w czwartek 24 maja 2018 roku, 
na drugiej lekcji. Na ten fantastyczny pomysł wpadła p. Magda Brendel i od razu zaczęła go 
realizować. Jeszcze tego samego dnia usiedliśmy w kręgu i zrobiliśmy burzę mózgów. Było 
wiele różnych pomysłów na pytania do ankiety, ale tylko 16 zostało zaakceptowanych przez 
naszą ulubioną nauczycielkę matematyki.  

Gdy nadszedł 28 maja, przystąpiliśmy do działania. Przepytaliśmy starsze klasy. Tego 
dnia nie starczyło jednak czasu, więc 29 maja musieliśmy powtórzyć całą akcję w budynku 
klas młodszych. Plan działania był następujący: pani prosiła jedną klasę, aby wyszła z sali i 
ustawiła się w szeregu, a my - uczniowie klasy piątej - krążyliśmy od jednej osoby do drugiej, 
przepytując delikwentów wzdłuż i wszerz.  

Ankietowani musieli wykazać się wiedzą, ale przede wszystkim świetną pamięcią, 
ponieważ wizyta przewodniczącego Rady Unii Europejskiej Donalda Tuska z okazji 
szkolnych obchodów rocznicy przystąpienia Polski do Unii odbyła się prawie trzy tygodnie 
przed ankietą! Zadawane pytania zaś były nieco szczegółowe i brzmiały na przykład tak: Jaka 
jest ulubiona potrawa Donalda Tuska? Ile gwiazdek ma flaga Unii Europejskiej? Jakie sporty 
uprawia Donald Tusk? 

Najbardziej zaskoczyły mnie przekorne odpowiedzi niektórych siódmoklasistów. 
Odpowiadali żartobliwie, świetnie się przy tym bawiąc. Na przykład jeden z nich na pytanie: 
Kto jest przewodniczącym Rady Unii Europejskiej? odpowiedział, że jest nim Jarosław 
Kaczyński. Cóż, widocznie ta tematyka jest jeszcze dla nich zbyt poważna. Jednak jestem 
zawiedziony, że jako najstarsi uczniowie nie świecili dobrym przykładem. 

Dnia 13 czerwca zaprezentowaliśmy przed całą szkołą wyniki naszych badań. 
Wszyscy uczniowie z uwagą się temu przysłuchiwali. Od czasu do czasu jednak towarzyszyły 
nam wybuchy śmiechu, gdy ktoś przeczytał zabawną odpowiedź. 

Sądzę, że cała akcja była całkiem udana. Najbardziej podobało mi się przepytywanie 
uczniów. Najmniej zaś prezentacja wyników, ponieważ bardzo się stresowałem przed 
publicznym wystąpieniem. Z przykrością stwierdzam, że przez niepoważne podejście 
siódmoklasistów wyniki badań nie są prawdziwe i częściowo psuje to naszą satysfakcję. Na 
pociesznie dodam, że jestem pozytywnie zaskoczony prawidłowymi odpowiedziami klas 
młodszych. Mają świetną pamięć! 
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