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Team Sport Boys 

 

ANSWERS IN OUR QUESTIONNAIRE/ ODPOWIEDZI W NASZEJ ANKIECIE 

 

OUR COMMENTS AND REFLECTIONS / NASZE KOMENTARZE I REFLEKSJE 

 

 

CENTRAL IDEA:  

Honesty in sport helps us to change the world for better 

Lines of inquiry: 

• Types of doping 
• Reasons why sportsmen take doping 

• The responsibility of sportsmen towards fans 

 

IDEA GŁÓWNA:  

Uczciwość w sporcie pomaga nam zmieniać świat na lepsze 

Ścieżki badawcze: 

• Rodzaje środków dopingujących 

• Powody, dla których sportowcy biorą środki dopingujące 

• Odpowiedzialność sportowców wobec kibiców 

 

Członkowie grupy/ Group members: Borys, Tym0n, Bruno, Borjan, Oliwier, Samuel 

Mentor grupy/ Group mentor: Aneta Borkowska 

 



 

 

 

 

PYP: 41 answers / odpowiedzi    MYP: 21 answers/ odpowiedzi   DP: 19 answers/odpowiedzi 

 

Our comment/ Nasz komentarz: 

Diagram pokazuje, że większość ankietowanych jest z PYP. Prawie 26 % uczniów biorących udział w 

ankiecie uczy się w programie MYP, a prawie 24% w programie DP. 

The pie chart shows that most of the respondents are from PYP. Nearly 26% of the students 

participating in the survey are studying in MYP and almost 24% in DP. 

 

43 kobieta / woman   36 mężczyzna / man    2 inna płeć/other gender 

 

Our comment/nasz komentarz:  

Widzimy, że nie tylko chłopcy i mężczyźni wzięli udział w ankiecie, ale także kobiety/dziewczynki oraz 

tajemnicza płeć. 



 

 

We see that not only boys and men took part in the survey, but also women/girls and the mysterious 

gender. 

 

 

62 yes/tak  15 I know a little/Trochę wiem  5 no/nie 

 

Our comment/nasz komentarz:  

Większość ankietowanych odpowiedziało tak (75% tak),(18% trochę)(7% nie). Uczniowie naszej 

szkoły w większości wiedzą, co to jest doping. 

Most of the respondents answered yes (75% yes), (18% a little)(7% no). The students of our school 

mostly know what doping is. 

 

 

61-It's bad/jest zły 12 I know what does it mean but I don’t know if it is good or bad 

5 I don’t know what doping is  4 It’s good/jest dobry 



 

 

 

Our comment/nasz komentarz: 

Zdecydowana większość osób wybrała odpowiedź, że doping jest zły. Ale niektóre osoby nie wiedzą 

co to jest doping, a niektóre wiedzą co to jest, ale nie wiedzą czy jest dobry czy zły. Bardzo mało osób 

uważa, że doping jest dobry. 

The vast majority of people chose the answer that doping is bad. But some people don't know what 

doping is, and some people know what it is, but they don't know if it is good or bad. Very few people 

think that doping is good. 

49 yes/tak  33-no/nie 

 

Our comment/nasz komentarz:  

Większość osób zna sportowca który, brał doping, ale to nie jest nic złego nie wiedzieć. Proponujemy 

się zapoznać z tematem. Nasza wystawa bardzo Wam w tym pomoże.  

Most people know an athlete who took doping, but it's not bad not to know. We suggest you to get 

to know the subject. Our exhibition will help you a lot.   

 



 

 

54 yes/tak   23 a little/trochę   5 no/nie 

 

Our comment/nasz komentarz:  

Większość ankietowanych zapisało, że tak (66% tak), a 28%, że trochę się interesuje. To znaczy, że 

uczniowie naszej szkoły lubią sport. Niewiele osób odpowiedziało, że nie interesuje się sportem.    

Most of the respondents wrote that yes (66% yes) and 28% that they are a bit interested. This means 

that students of our school like sport. Few people answered that they are not interested in sport.    

 

5)  Jakim sportem się interesujesz?/ What sport are you interested in? 

 

Nazwa sportu 
Sport’s name 

Liczba odpowiedzi 
Number of answers 

Piłka nożna 17 
Jazda konna 9 

Pływanie  5 
Taniec 9 
Tenis  8 

Triathlon 3 
Snowboard 1 

Siatkówka 2 

Narciarstwo 2 
Koszykówka 7 
Kinect sport na Xbox 2 

Hokej 3 
Golf 1 
Bieganie 3 



 

 

Gimnastyka 3 
Szermierka 1 

E-sports 1 

Kolarstwo 2 
Wrotki 1 

Łyżwiarstwo 1 
Rugby 1 

Akrobatyka 1 

Teakwondo 1 
Baseball 1 

Jiu-jitsu 1 
Szachy 1 

 

Our comment/nasz komentarz:  

Najwięcej osób gra w piłkę nożną (17). Na drugim miejscu jest jazda konna (9 osób) i taniec (9 osób). 

Natomiast na trzecim miejscu jest tenis (8 osób). Dużo osób uprawia różne sporty. Ciekawe jest to, 

że uczniowie nie interesują się jednym sportem, ale wybierają różne sporty.     

Most people play football (17). In second place is horseback riding (9 people) and dancing (9 people). 

Tennis is in third place (8 people). A lot of people play different sports. It is interesting that students 

are not interested in one sport, but choose different sports.     

 

31 no/nie  28 yes/tak  23 maybe/może 

 

Our comment/nasz komentarz:  

Zauważyliśmy, że dużo osób uprawia sport, ale nie wszyscy są kibicami. 34% zadeklarowało, że jest 

kibicem sportowym. Natomiast prawie 38% zaznaczyło, że nie kibicuje żadnej drużynie.  



 

 

We have noticed that a lot of people do sport, but not all of them are fans. 34% declared themselves 

to be sports fans. Whereas almost 38% indicated that they do not support any team.   

 

33 answers/odpowiedzi - 1; 23 answers/ odpowiedzi – 2; 17 answers/odpowiedzi - 3;                            

4 answers/odpowiedzi - 4; 2 answers/odpowiedzi - 6 

 

Our comment/nasz komentarz: 

Zdecydowana większość czuje się oszukana, czuje się źle, ale są też osoby, które czują się dobrze z 

informacją, że sportowcy biorą doping. Zdziwiło nas to, że nikt nie wybrał odpowiedzi numer 5, a aż 

sześć osób wybrało odpowiedź 6 (czuje się świetnie, gdy dowie się, że sportowiec bierze doping).  

The vast majority feel cheated, feel bad, but there are also people who feel good with the 

information that athletes are taking doping. We were surprised that no one chose answer number 5, 

and as many as six people chose answer 6 (it feels great to find out that an athlete takes doping).  

 



 

 

47 – no/nie; 35 yes/tak 

 

Our comment/nasz komentarz: 

Więcej niż połowa ankietowanych odpowiedziała, że nie gra w klubie sportowym. Ciekawe jest też 

to, że niektóre osoby grają w klubach sportowych (prawie 43%).  

More than half of the respondents replied that they do not play in a sports club. It is also interesting 

that some people play in sports clubs (almost 43%).   

 

 

Our comment/nasz komentarz:  

Widzimy, że dużo osób zaznaczyło odpowiedź “żeby wygrać” ale 36 % zaznaczyło “aby poczuć się 

lepiej”.  Wynika z tego, że dla sportowców najważniejsza jest wygrana, odniesienie sukcesu.  

We see that many people marked the answer "to win" but 36% marked "to feel better".  This shows 

that for athletes the most important thing is to win, to succeed.   



 

 

 

35 yes/tak; 28 I don’t know/nie wiem; 19 no/nie 

 

Our comment/nasz komentarz: 

43% ankietowanych odpowiedziało, że chce mieć zajęcia o dopingu w szkole. Jest to dla nas 

zadowalające. Uważamy, że wystarczyłyby dwa zajęcia w ciągu roku szkolnego dla każdej klasy. 

43% of those surveyed said they wanted to have doping classes at school. This is satisfactory for us. 

We believe that two lessons per school year would be enough for each class. 

 

 

75 yes/tak; 6 no/nie 

 

Our comment/nasz komentarz:  

Zdecydowana większość odpowiedziała tak (92tak). Zdecydowana mniejszość odpowiedziała nie 

(7%nie). 



 

 

The vast majority answered yes (92 yes). The vast minority answered no (7% no). 

 

 

SUMMARY / PODSUMOWANIE 

What did I learn from the surveys? What surprised me? Which question did I find most interesting? 

/Czego dowiedziałem się z ankiet? Co mnie zaskoczyło? Które pytanie było moim zdaniem 

najciekawsze? 

 

Borys: Zaskoczyło mnie, że tak dużo osób wie co to jest doping. Myślę, że w przyszłości nie będą 

brali dopingu. / I was surprised that so many people know what doping is. I don't think they're 

gonna take doping in the future. 

 

Tymon: Dowiedziałem się od uczniów ich zdanie na temat dopingu. Zaskoczyło mnie, że taką dużą 

wiedzę posiadają uczniowie. / I learned students views on doping. I was surprised that students 

have such a wide knowledge. 

 

Oliwier: Byłem zaskoczony ż aż 82 osoby wypełniły ankietę. / I was surprised that 82 people filled out 

the questionnaire. 

 

Borjan: Jestem zaskoczony, że tak dużo uczniów chce mieć lekcje o dopingu. Jestem też 

zaskoczony, że bardzo dużo uczniów wie, co to jest doping. / I'm surprised that so many students 

want to have lessons about doping. I am also surprised that so many students know what doping 

is.   

 

Bruno: Bardzo podobają mi się odpowiedzi uczniów, bo są bardzo ciekawe zdziwiło mnie to że tak 

dużo osób wie co to jest doping. / I like the students' answers very much, because they are very 

interesting and I was surprised that so many people know what doping is. 

 

Samuel: Zaskoczyło mnie to, że większość uczniów chce mieć zajęcia z dopingu. Pozytywnie 

zaskoczyło mnie też to, że uczniowie mają wiedzę na ten temat. / I was surprised that most 

students want to have classes about doping. I was also positively surprised that the students have 

knowledge of the subject.  

 


