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WYKORZYSTUJE ZWIERZĘTA 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 3RS 

Autorzy: 

Ismail Ali Gago & Jonathan González Viñas 

Podsumowanie 

W tym scenariuszu zajęć uczniowie zapoznają się z różnymi sposobami "wykorzystywania i 

niewłaściwego wykorzystywania" zwierząt w naszych społeczeństwach. Przykłady obejmują 

wykorzystywanie zwierząt do produkcji żywności i odzieży, w tradycjach religijnych i 

kulturowych, w rozrywce, w terapii ze zwierzętami domowymi itp. Celem tego kursu jest 

poszerzenie wiedzy uczniów i ćwiczenie różnych umiejętności uczenia się. 

Najważniejsze elementy 

Najważniejsze 
elementy 

Propozycje 

Przedmiot Biologia, matematyka, kultura i nauki ścisłe, etyka, nauka o 
środowisku  

Temat Dobrostan zwierząt - Zwierzęta w społeczeństwie  

Wiek uczniów 15-17 lat 

Czas 
przygotowania 

Szacowany czas przeznaczony na przygotowanie nauczycieli przez 
twórców tego scenariusza edukacyjnego wynosi 2 tygodnie. 

Czas nauczania Szacowany czas na wykorzystanie tego scenariusza zajęć w klasie 
to pięć lekcji po 55 minut każda. Scenariusz zajęć może być 
realizowany z wykorzystaniem metody nauczania opartego na 
projektach (Project-Based Learning).  

Materiały 
dydaktyczne online 

• Dokumenty Google (https://www.google.com/docs/about/) 

• Wirtualne klasy  

• Oparte na Moodle (https://moodle.org/) 

• Wirtualne chmury (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Arkusze kalkulacyjne 

• Procesory tekstu 

• Narzędzia autorskie (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Narzędzia do prezentacji 

Materiały 
dydaktyczne 
offline 

Laptopy, telefony komórkowe, tablety, projektory 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Najważniejsze 
elementy 

Propozycje 

Wykorzystane 
zasoby 

Istotną częścią tej lekcji jest zapoznanie uczniów z metodami 
przeprowadzania ankiet. Dlatego też, korzystając z formularzy i 
narzędzi online, nauczyciele mogą zadać pytania, które posłużą im 
do przeprowadzenia ankiety na temat wykorzystania zwierząt. 
Przykłady takich narzędzi to: 

• Formularze Google: https://www.google.com/forms/about/  

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

W celu przeprowadzenia ankiety nauczyciele mogą skorzystać z 
pytań zamieszczonych w załączniku 1. 

Inne zasoby: 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Zwyczaje konsumentów w UE dotyczące produktów 
rybołówstwa i akwakultury 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (pdf online) 

Bezpieczeństwo żywności w UE 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(online pdf) 

Postawy studentów wobec dobrostanu i praw zwierząt w 
Europie i Azji 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Postawy obywateli UE wobec dobrostanu zwierząt 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Postawy Europejczyków wobec dobrostanu zwierząt 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Raport o zwierzętach domowych 2015 (The Pet Report 2015) 

http://petreport.petsathome.com/  

Sustainable Hunting and Natura 2000 (Zrównoważone 
łowiectwo i Natura 2000) 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Creative Value Rubric (zob. link na dysku Google) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Licencje 

© Unia Europejska, 2020 

 Attribution CC BY 4.0 

Polityka Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania dokumentów jest realizowana na 

mocy decyzji Komisji 2011/833/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego 

wykorzystywania dokumentów Komisji (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39 - https://eur-

lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

O ile nie zaznaczono inaczej, ponowne wykorzystanie niniejszego dokumentu jest dozwolone 

na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Oznacza to, że ponowne wykorzystanie jest 

dozwolone pod warunkiem podania odpowiednich informacji i zaznaczenia wszelkich zmian. 

W przypadku wykorzystywania lub powielania elementów, które nie są własnością UE, 

konieczne może być uzyskanie zgody bezpośrednio od odpowiednich właścicieli praw. 

Cel lekcji 

• Zidentyfikowanie typowych sposobów wykorzystywania zwierząt w naszym 

społeczeństwie. 

• Poznanie różnych opinii uczniów. 

• Rozwinięcie krytycznego myślenia na ten temat. 

Trendy 

• Uczenie się oparte na projektach (Project-Based Learning) 

• Uczenie się oparte na współpracy 

• Flipped classroom (odwrócona lekcja) 

• Nauka STEM 

• Edukacja na świeżym powietrzu 

• Nauka mobilna 

• Nauka z wykorzystaniem otwartych źródeł 

• Przenieś własne urządzenie (BYOD) 

• Nauka z wykorzystaniem mediów społecznościowych 

• Materiały dydaktyczne 

• Partnerskie uczenie się 

Umiejętności XXI wieku 

• Kreatywność i innowacyjność 

• Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów 

• Komunikacja 

• Współpraca 

• Umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) 

• Umiejętności społeczne i międzykulturowe 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 
 

4 
 

Plan lekcji 

Nazwa 
ćwiczenia 

Przebieg zajęć Czas 

Ankieta Nauczyciele przedstawiają i wyjaśniają cel badania. 

Mogą posłużyć się pytaniami zamieszczonymi w załączniku 1 i albo 
stworzyć ankietę za pomocą EU Survey, Google Forms lub innego 
narzędzia, albo wydrukować i rozdać ankietę. 

Nauczyciele mogą skopiować pytania znajdujące się w tym 
formularzu (również w załączniku 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

Wyniki i 
podział na 
grupy 

Po przeprowadzeniu ankiet nauczyciele przedstawiają wyniki i 
wyjaśniają różne role i podział uczniów na grupy w różnych 
najważniejszych obszarach działań, które nastąpią później. Tematy, 
które zostaną omówione, to: wykorzystywanie zwierząt jako zwierząt 
domowych, w rozrywce, do produkcji żywności, wykorzystywanie 
zwierząt w procesie poszukiwania rozwiązań ekologicznych oraz 
wykorzystywanie zwierząt w tradycjach religijnych i kulturowych 
(15´). 

Uczniowie zostaną podzieleni na grupy cztero- lub pięcioosobowe 
(w zależności od liczby uczniów), a każdy z nich będzie miał inną 
rolę. 

Poszczególne role to: 

• Prowadzenie dziennika nauki: wyznaczony uczeń jest 
odpowiedzialny za robienie notatek, zdjęć lub nagrywanie wideo 
i rejestrowanie zajęć (w Google Docs, edytorze tekstu lub na 
blogu); będzie on także przedstawicielem grupy. W ciągu 
ostatnich pięciu-dziesięciu minut lekcji powinien/powinna zadać 
kolegom następujące pytania:  

o Co robiliście? 

o Jakich narzędzi użyliście? 

o Jakie napotkaliście problemy? 

o Ile czasu poświęciliście? 

• Prezenter: wyznaczony uczeń jest odpowiedzialny za końcową 
prezentację grupy. Wszyscy uczniowie w grupie muszą wnieść 
jakiś wkład, a prezenter zbiera wszystkie materiały i dokonuje 
końcowej prezentacji grupy. 

• Badacz: Wyznaczony uczeń jest odpowiedzialny za źródła 
informacji, licencje i prawa autorskie. 

• Lokalizator: Wyznaczony uczeń korzysta z mapy (cyfrowej lub 
nie, o ile ma oznaczenia lub możliwość zaznaczenia lokalizacji) 
i umieszcza na niej miejsca, w których znaleziono informacje, 
łącząc mapę z materiałami wykorzystanymi podczas lekcji. 
Uczniowie ustalają, jaką rolę każdy z nich będzie pełnił, a 
następnie dzielą się pracą badawczą (10´). 

Kiedy skończą, uczniowie rozpoczynają badania (85´). 

110’ 

Zadanie 
grupowe 

Po zakończeniu pracy nad wyznaczonym tematem, przygotowaniu 
dziennika nauki (15´) i dyskusji na jego temat (15´) uczniowie 

55’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Nazwa 
ćwiczenia 

Przebieg zajęć Czas 

 skupiają się na przygotowaniu prezentacji i mapy, które przedstawią 
grupie głównej (25´). 

Grupa 
główna 

Poszczególne grupy przedstawiają sobie nawzajem swoje 
prezentacje i wnioski (15´). 

Następuje debata na różne tematy w grupie głównej i uczniowie 
formułują wnioski do publikacji (20´). 

Osoby odpowiedzialne za różne zadania i obowiązki łączą się w 
grupy, aby stworzyć wspólnie dziennik nauki, prezentację i 
lokalizator oraz zadbać o uwzględnienie źródeł i poszanowanie praw 
autorskich (10´). 

Uczniowie ponownie wypełniają ankietę i porównują jej wyniki z 
wynikami pierwszej ankiety (10´). 

55’ 

Ocena 

W tym miejscu zamieszczamy jako przykład ilustrację przewodnika, który nauczyciele mogą 

wykorzystać do oceniania uczniów: 

Jakość 
informacji 

Brak 
odpowiedzi 
(0 punktów) 

Informacje mają 
niewiele lub nic 
wspólnego z 
zadanymi 
pytaniami 
(1 punkt) 

Informacje 
udzielają 
odpowiedzi na 
główne pytania, 
ale nie zawierają 
szczegółów i/lub 
przykładów  
(2 punkty) 

Informacje 
stanowią 
odpowiedź na 
główne pytania i 
zawierają 1-2 
pomniejsze 
pomysły i/lub 
przykłady 
(4 punkty) 

Informacje są 
wyraźnie 
związane z 
głównym 
tematem i 
zawiera kilka 
pomniejszych 
pomysłów i/lub 
przykładów  
(6 punktów) 

Ilość 
informacji 

Brak 
odpowiedzi 
(0 punktów) 

Nie 
uwzględniono 
jednego lub 
więcej tematów 
(1 punkt) 

Wszystkie 
tematy zostały 
omówione, a 
odpowiedzi na 
większość pytań 
zostały 
przedstawione w 
1 zdaniu 
(2 punkty) 

Wszystkie 
tematy zostały 
omówione, a 
odpowiedzi na 
większość pytań 
zostały 
przedstawione w 
co najmniej 2 
zdaniach 
(4 punkty) 

 Wszystkie 
tematy zostały 
omówione i 
odpowiedzi na 
wszystkie 
pytania zostały 
przedstawione w 
co najmniej 2 
zdaniach. 
(6 punktów) 

Korekta Brak 
odpowiedzi 
(0 punktów) 

Liczne błędy 
gramatyczne, 
ortograficzne 
lub 
interpunkcyjne 
(1 punkt) 

Kilka błędów 
gramatycznych, 
ortograficznych 
lub 
interpunkcyjnych 
(2 punkty) 

Niemal brak 
błędów 
gramatycznych, 
ortograficznych i 
interpunkcyjnych 
(3 punkty) 

Brak błędów 
gramatycznych, 
ortograficznych i 
interpunkcyjnych 
(4 punkty) 

Język Mieszanina 
(0 punktów) 

Język ojczysty 
(2 punkty) 

Angielski 
(4 punkty) 

  
 

Opinie uczniów i nauczycieli po realizacji scenariusza zajęć w fazie pilotażowej projektu 

Opinie uczniów 

• Ten scenariusz zajęć był trudniejszy dla uczniów poniżej 14 roku życia, mniej trudny 

dla uczniów gimnazjum i liceum, ale nadal wymagający.  
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• Zaleca się przedstawienie uczniom powodów, dla których warto przeprowadzić ankietę 

w klasie. Dopiero potem rozpocznij tworzenie ankiety. 

Spostrzeżenia nauczyciela 

• Biorąc pod uwagę różnorodność tematów dyskusji i ćwiczeń zawartych w scenariuszu 

zajęć, a także możliwość realizacji scenariusza metodą nauczania opartego na 

projektach, nauczyciele mogą wybrać pomiędzy poświęceniem godzin w kolejnych 

dniach jednego tygodnia lub przeznaczyć określony czas na każde ćwiczenie podczas 

semestru. Na przykład pierwsza sesja może być poświęcona ankiecie i jej 

zastosowaniu oraz testowaniu różnych narzędzi. Następnie nauczyciele mogą 

przedstawić uczniom różne tematy (zwierzęta w społeczeństwie, kulturze, rozrywce) i 

improwizować, dostosowując treści i zadania (np. koncentrując się na etyce, a 

następnie zadając zadanie dotyczące etyki łowieckiej i najnowszych regulacji 

prawnych). 

• Należy wziąć pod uwagę, że materiały zawarte w Scenariuszu zajęć mogą być zbyt 

obszerne. Nauczyciele powinni dostosować je do wieku i wcześniejszej wiedzy 

uczniów. 

• Ponadto należy wziąć pod uwagę, że tematy zawarte w scenariuszu zajęć mogą 

wywołać ciekawą, ale intensywną dyskusję w klasie. Na każdą czynność, w tym 

dyskusję, należy przeznaczyć określoną ilość czasu, tak aby przeprowadzenie zajęć 

było kompletne i wartościowe. 

• Niniejszy scenariusz zajęć może być realizowany w sposób interdyscyplinarny w 

kontekście takich przedmiotów jak biologia, anatomia, etyka, filozofia i nauki o 

środowisku. 

• Nauczycielom zdecydowanie zaleca się przygotowanie pytań do wszystkich 

omawianych tematów (materiały znajdują się w załączniku 2). 

• Nauczyciele mogą aktywnie działać na rzecz znalezienia i wprowadzenia dodatkowych 

materiałów na ten temat (np. Deklaracja Praw Zwierząt UNESCO: 

http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

O projekcie 3Rs 

Niniejszy scenariusz zajęć został stworzony w ramach projektu 3Rs. Projekt 3Rs to działania 

edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych, których celem jest wprowadzenie zasad 3 R - 

Replacement, Reduction and Refinement (Zastąpienie, Ograniczenie i Usprawnienie) w 

kontekście wykorzystania zwierząt w nauce. Uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności 

krytycznego myślenia i znajomość nauk ścisłych, zgłębiając takie tematy, jak etyka w nauce, 

ochrona dobrostanu zwierząt laboratoryjnych w Unii Europejskiej oraz nowoczesne narzędzia, 

niewykorzystujące zwierząt, które stanowią alternatywę. Zajęcia edukacyjne są dostępne dla 

nauczycieli w ramach  masowego otwartego kursu online (Massive Open Online Course - 

MOOC) organizowanego przez European Schoolnet Academy. 

Projekt 3Rs został sfinansowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w 

ramach projektu pilotażowego Parlamentu Europejskiego. Niniejszy dokument został 

przygotowany przez European Schoolnet (sieć 34 europejskich ministerstw edukacji, której 

celem jest promowanie innowacji w nauczaniu i uczeniu się) we współpracy z ECORYS 

(międzynarodową firmą świadczącą usługi badawcze, doradcze i zarządcze) oraz SYRCLE 

(Systematic Review Center for Laboratory Animal Experimentation).  

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Załącznik 1  

Ankieta dotycząca różnych tematów związanych z wykorzystywaniem i niewłaściwym 
wykorzystywaniem zwierząt przez społeczeństwo. Możesz dostosować pytania i opcje 
odpowiedzi w zależności od tego, jak zorganizujesz ankietę.  

 

Informacje ogólne 

*W tym miejscu wpisz proszę swoje imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Tutaj wpisz swój wiek 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Twoja szkoła (jeśli dotyczy) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Twój poziom edukacji (w razie potrzeby można to zastąpić poziomem klasy) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne, proszę określić 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………..…

………………………………........................................................................................................ 

 

O zwierzętach domowych 

*Czy masz jakieś zwierzęta domowe? 

 Tak 

  Nie 

 

Jakie zwierzę domowe posiadasz? 

  Pies 

  Kot 

  Ptak 

   Koń 

   Małe zwierzęta 
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  Ryba 

  Inne 

 

Wpisz tutaj każdy inny rodzaj zwierzęcia domowego 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Czy Twoim zdaniem uczłowieczamy zwierzęta domowe? 

   Tak 

   Nie 

 

* Czy uważasz, że ludzie, którzy mają zwierzęta domowe, zwiększają ryzyko 

przenoszenia chorób zakaźnych? 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiem 

 

* W jaki sposób zwierzęta domowe mogą mieć pozytywny wpływ na Twoje zachowanie? 

 Sprawiają, że jesteś bardziej odpowiedzialny  

 Sprawiają, że masz lepsze stopnie 

 Poprawiają Twoją inteligencję emocjonalną  

  Zwiększają Twoje umiejętności społeczne 

  Zwiększają Twoje umiejętności sportowe  

 Nie mają żądnego pozytywnego wpływu  

 Nie wiem 

 

*Czy znasz jakiś projekt, w którym wykorzystuje się zwierzęta do pomocy osobom 

niepełnosprawnym? 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam pewności 
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Jeśli Twoja poprzednia odpowiedź brzmi "Tak", opisz to tutaj 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zwierzęta i rozrywka 

*Czy zgadzasz się na wykorzystywanie zwierząt jako rozrywki? 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam pewności 

 

*Czy Twoim zdaniem zwierzęta wykorzystywane do rozrywki cierpią? 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam pewności 

 

*Czy aktualne wykorzystanie ogrodów zoologicznych jest dobrym sposobem na 

ochronę lub badanie zwierząt? 

 Tak 

 Nie 

 Inne 

 

Wpisz tutaj inne odpowiedzi 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Czy łowiectwo jest sportem? 

 Tak 

 Nie 
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*Czy myślistwo jest konieczne? 

 Tak 

 Nie 

 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wyjaśnij dlaczego 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Czy uważasz, że zwierzęta w cyrkach cierpią? 

 Tak, zawsze 

 Tak, ale tylko dzikie zwierzęta, takie jak lwy czy słonie 

  Nie, ale czasami nie żyją one w dobrych warunkach 

 Nie 

 

*Czy uważasz, że ogrody zoologiczne i akwaria są potrzebne, czy może technologie 

wirtualne mogą je zastąpić? 

 Tak, technologie wirtualne to nie to samo 

  Tak, ale tylko w celu ochrony dzikich gatunków zagrożonych lub ratowania zwierząt 

przed kłusownictwem 

  Nie, przy obecnej technologii nie są one koniecznością 

 

*Czy znasz jakąś tradycję związaną z wykorzystywaniem zwierząt podczas popularnych 

obchodów świąt lub lokalnych uroczystości? 

 Tak 

 Nie 

 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to opisz ją tutaj. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 
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*Czy uważasz, że niektóre gatunki zwierząt przetrwały, ponieważ są wykorzystywane 

do działań człowieka? 

 Tak 

 Nie 

 

Zwierzęta a środowisko naturalne 

*Czy zwierzęta mogą zmieniać nasze środowisko? 

 Tak 

 Nie 

 

*Czy nadmierne wykorzystywanie zwierząt hodowlanych może przyczynić się do zmian 

klimatycznych? 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiem 

 

*Napisz tutaj, dlaczego 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Czy znasz jakieś obecne źródło energii pochodzenia zwierzęcego? 

 Tak 

 Nie 

 

Zwierzęta i religia 

*Czy znasz jakąś tradycję religijną, która uwzględnia zwierzęta? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to opisz ją tutaj 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Zwierzęta jako pożywienie 

*Czy jedzenie zwierząt jest konieczne? 

 Tak 

 Nie 

 

*Czy ludzie nadmiernie wykorzystują zwierzęta do produkcji żywności? 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiem 

 

*Czy hodujemy więcej zwierząt niż potrzebujemy? 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam pewności 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

 

Tłumaczenie zostało wykonane przez Scientix, ze środków programu Unii Europejskiej H2020 

na rzecz badań naukowych i innowacji – projekt Scientix 4 (umowa o udzielenie dotacji nr 

101000063), koordynowanego przez European Schoolnet (EUN). Za treść niniejszego 

dokumentu odpowiada wyłącznie organizator i nie odzwierciedla ona opinii Komisji 

Europejskiej (KE), która nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w 

nim informacji. 

 


