
Z jakim Typem ucznia masz do czynienia „? 

Nie ważne, czy jesteś rodzicem, nauczycielem czy mistrzem szkolącym uczniów.                    

I tak wcześniej czy później zetkniesz się z którymś z 20 – stu  charakterystycznych 

,,osobowości edukacyjnych”. Podpowiem, o czym musisz pamiętać, aby obie strony 

wyszły zwycięsko z tej fascynującej edukacyjnej gry    

1. Uczeń ,,wazelina” 

Tak bardzo pragnie akceptacji, zainteresowania, czasem podziwu, że 

będzie Cię obdarzał niezliczoną ilością komplementów. I właściwie bez 

znaczenia czy będzie to element Twojego stroju, wyglądu czy 

wyposażenia zawodowego  i tak zostaniesz wyniesiony ,,nad piedestały”  

słowami uwielbienia  popartymi emocjonalnymi gestami zachwytu. 

Twoja początkowa sympatia do tego ucznia zwykle mija tak szybko, jak 

szybko odkryjesz, że obiektem jego podziwu są właściwie wszyscy i 

wszystko co posiadają. To, czego nauczyciel może nauczyć się od 

takiego ucznia to właśnie sztuki prawienia komplementów, choćby za 

wspaniale odrobione zadanie domowe      

      źródło grafiki: http://www.maluchity.pl/uploads/products/full/SZK016.jpg 

2. Uczeń buntownik 

Tak bardzo chce zaistnieć w społeczności klasowej jako autorytet, przywódca, lub 

niezależny ekspert, że potrafi zanegować wiele działań nauczyciela, 

szczególnie tych służących integracji zespołu klasowego. Generalnie nie 

chce się podporządkować obowiązującym regułom, walka jest jego 

żywiołem, chętnie znajduje  grupę ,,niezadowolonych”, najczęściej  

ze wszystkiego,  której chętnie przewodzi. Kluczem dotarcia do 

takiego ucznia jest nieustanne pokazywanie mu jego zalet oraz 

jego użyteczności dla danego zespołu. Zaangażowany w dobrą 

sprawę może dokonać ,,cudów”. 

 

źródło grafiki : http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/matura.gif 

3. Uczeń obojętny 

Ten typ ucznia rzadko kiedy okazuje jakiekolwiek emocje. Zwykle bardzo zamknięty 

w sobie samotnik traktujący szkołę jako zrządzenie losu a zespół klasowy jak 

powietrze. Nie stara się walczyć ani o dobre stopnie ani o pozycję w zespole 

klasowym. Zaburzenia w nawiązywaniu relacji maskuje najczęściej  słuchaniem 

niszowej  muzyki. Przez rówieśników i nauczycieli traktowany z dużym dystansem. 

Odkrycie jego pasji czy zainteresowań jest często pierwszą płaszczyzną 

porozumienia, a pomoc w ich rozwoju nieocenionym i długo pamiętanym prezentem 

pozwalającym na wyjście ,,ze skorupki”   często bardzo wrażliwego człowieka. 



 

źródło grafiki : http://gim3swarzedz.pl/wp-content/uploads/2014/01/ucze%C5%84.jpg 

4. Uczeń niezdara  

Typ pechowca o najczęściej lekko zaburzonej koordynacji 

lub słabo rozwiniętych zdolnościach manualnych. 

Nastawiony na porażkę pesymista o bardzo zaniżonym 

poczuciu własnej wartości. Często obiekt żartów 

klasowych, nieporadnością zrażający do siebie kolegów. 

Potrafi zepsuć nawet takie urządzenie, które jest 

uznawane za niezniszczalne.  Niezwykle często uczeń 

taki, ku zmartwieniu jego przedsiębiorczych rodziców, 

znajduje się w nieodpowiednim miejscu , w nieodpowiednim czasie i z 

nieodpowiednim towarzystwem . Z powodu strat różnego rodzaju raczej nie budzi 

sympatii. Co ciekawe, właśnie wśród takich uczniów znajdziemy wielu późniejszych 

właścicieli dobrze prosperujących firm, którzy wnioski  z  młodzieńczych  porażek 

potrafili przekształcić w sukces. 

 

 

5. Uczeń dowcipniś 

Osoba obdarzona ogromnym poczuciem humoru, giętkim językiem i ponadprzeciętną 

oceną stanu emocjonalnego , zarówno nauczyciela jak i kolegi. Bez ,,dowcipnisia” 

szkolne ,,życie” pozbawione było by elementów niespodziewanej radości. Zwykle 

łączy ogromną inteligencję z równie ponadprzeciętną wrażliwością 

pozwalającą mu wyłapywać charakterystyczne słowa, zachowania czy 

sytuacje, na których błyskawicznie  buduje scenariusz danego 

dowcipu. Uczeń nieprzewidywalny dla nauczyciela, ale cieszący się 

zwykle dużą sympatią, tym większą im częściej potrafi żartować z 

siebie. Za umiejętność rozładowania lekcyjnego stresu powinien być 

doceniany zwłaszcza wśród propagujących zdrowy styl życia 

nauczycieli.     źródło grafiki : http://png.clipart.me/graphics/thumbs/126/schoolboy-after-lessons_126041456.jpg 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Uczeń celebryta 

źródło grafiki : http://www.gimnazjum1.jozefow.pl/grafa/ucz15.gif 

Zawsze najlepiej, czyli najmodniej  

ubrany, bywający ,,na salonach”, znający różne,, ważne” osoby, żądający uwagi, 

szukający podziwu i  poklasku u osób ,,wyżej stojących”. Bardzo często celowo 

spóźniony dla efektu tzw. ,,wielkiego wejścia”. Często poruszający się z grupką 

,,wyznawców” marzących o takim życiu, jakie reprezentuje ,, szkolny guru”. 

Wyznawane publiczne  wartości zwykle ograniczają się do pieniędzy, władzy i 

układów. Uczniowie reprezentujący ten typ prawie nigdy nie mają kochającej się 

rodziny ani dostatecznej uwagi i zainteresowania od zapracowanych lub 

rozwiedzionych rodziców. Rolą nauczyciela jest otworzyć pancerz pozorów by odkryć 

nieznane mu wartości ucznia. 

7. Uczeń serce 

Potrafi usprawiedliwić każdego. Niezwykle chętny do wszelkiej pomocy, do 

pocieszenia, do motywacji. Często pełni funkcje klasowego lub szkolnego 

spowiednika, gdyż jak zapewnia potrafi zrozumieć każdego. Bywa różnorako 

wykorzystywany przez innych członków społeczności szkolnej np. do  odrabiania 

zadań. Jest inicjatorem różnej maści akcji charytatywnych, także w obronie 

zwierząt, zwykle związany z organizacją kościelną, często wegetarianin lub 

witarianin wbrew woli rodziny. Bardzo mocno oczekuje na dowody wdzięczności, 

podziw działań oraz bezwarunkową akceptację. Zwykle o zaniżonym  poczuciu 

własnej wartości, może nauczyć swego nauczyciela empatii do każdego 

bezbronnego stworzenia na świecie. 



 

źródło grafiki : http://blogiceo.nq.pl/wfteresin/files/2015/03/i-love-wf-700x3701.gif 

 

8. Uczeń manipulator  

Pod pozorem grzeczności i okazywania zainteresowania  bezwzględnie dąży do  

realizacji własnych celów, które z pogłębianiem wiedzy mają zwykle niewiele 

wspólnego . Kontakty z nauczycielami i rówieśnikami traktuje jak grę 

psychologiczną,  w której słabszy i wrażliwszy osobnik skazany jest 

na porażkę. Fakty przedstawione przez manipulatora,  dziwnym 

zrządzeniem  losu, stawiają jego osobę w najkorzystniejszym świetle, 

pogrążając zwykle innych, często wartościowych i pracowitych 

uczniów. Operuje głównie tzw. półprawdą co utrudnia nazwanie go 

kłamcą. Początkowo podziwiany za inteligencję i szybkość osiągania 

zamierzonych celów, kończy u rówieśników i nauczycieli z opinią 

wykorzystującego, bezwzględnego  egoisty.  

źródło grafiki : http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/gazetki018r1.gif 

9. Uczeń detektyw 
źródło grafiki : http://www.gimkol1.edu.pl/cutenews/data/upimages/detektyw_mat.jpg 

Dokładna obserwacja wszystkich i wszystkiego to jego 

pasja. Wie o nauczycielu  więcej niż on się spodziewa. Np. 

jakim jeździ samochodem (lub innym środkiem 

transportu), gdzie mieszka, jakie ma grono przyjaciół . Jest 

w stanie zdobyć prywatny numer telefonu swego mistrza. 

Rewelacyjnie łączy informacje zdobyte z różnych źródeł i 

to właśnie one są jego największym atutem i jednocześnie 

kartą przetargową. Ma rewelacyjną pamięć i nie wybacza 

popełnionych błędów, zwłaszcza merytorycznych. 

Prawdomówność uważa za największy atut. Raz 

straconego autorytetu nauczyciel nie jest już w stanie u 

takiego ucznia odbudować, gdyż świat postrzega on wyłącznie w kategoriach 

czarno – białych. 

 



10. Uczeń z półświatka 

Jego odwaga i lekko obojętny stosunek do obowiązków szkolnych przy 

zadziwiającej dojrzałości względem ,,realiów tego świata” wzbudza niepokój a 

nawet strach, zwłaszcza jeśli jesteś nauczycielem z powołania. Jego grono 

znajomych co najmniej nie budzi sympatii, a jego wiedza o sposobach i 

możliwościach pozyskiwania  nielegalnych towarów wszelkiej maści zadziwia i 

przeraża niczym horror o północy. Rodzice takiego ucznia istnieją zwykle tylko w 

dokumentacji szkolnej , więc szkoła bywa często jedynym bezpiecznym i 

przewidywalnym miejscem w jego życiu. Spragniony miłości, uznania, a przede 

wszystkim normalności, może być niezwykle wartościowym uczestnikiem wielu 

szkolnych działań , nie tylko charytatywnych. 

 

źródło grafiki : http://i.pinger.pl/pgr497/92ea1cce0021f4ea53a81354/Rin-Gifs-ao-no-exorcist-35819027-500-280.gif 

11. Uczeń organizator 

Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. I nie ma tu znaczenia czy to będzie 

organizacja  imprezy klasowej,  zbiórka pieniędzy na grilla, wycieczka w nieznane 

czy zaproszenie kogoś wyjątkowego. To typ przywódcy o wyjątkowych 

umiejętnościach motywacyjnych oraz nawiązywania pozytywnych relacji . Idealny 

do samorządu uczniowskiego, akcji charytatywnych, często przewodniczący klasy 

lub  prawa ręka wychowawcy. Jedyna wada – woli działanie niż pochłanianie 

wiedzy  podczas siedzenia w nudnej ławce. Głównym zadaniem nauczyciela 

takiego ucznia będzie pokazanie zastosowania wiedzy pod kątem użyteczności 

dla naszego ,,organizatora” .   

12. Uczeń obietnica 

Typ optymisty, który naprawdę wierzy w to co mówi, lecz jego zapał do wykonania 

obiecanych zadań mija szybciej niż weekend spędzony w dobrym towarzystwie. 

Bardzo potrzebuje docenienia, lecz jego słowo nie ma mocy sprawczej. 

Największy jego problem to złe zarządzanie czasem i brak umiejętności skupienia 

się na zadaniu podczas przebywania w mocno ,,rozpraszającym” otoczeniu. 

Największa zaleta – niekończąca się energia i chęć działania poparta najczęściej 

niewinnym i uroczym uśmiechem  

 

 



 

13. Uczeń encyklopedia  
źródło grafiki : http://www.sp238.warszawa.pl/serwis/images/prawa_u.gif 

Oczytany, dociekliwy, zawsze przygotowany. Zwykle 

wzbudza zachwyt nauczycieli, o ile nie zadaje ogromnej ilości niewygodnych 

(spoza zakresu materiału) pytań .  Wśród uczniów zyskuje uznanie tylko podczas 

sprawdzianów, o ile umiejętnie ,,potrafi dzielić się wiedzą” . Największą jego 

zaletą jest stymulowanie swego nauczyciela do nieustannego rozwoju (czasem 

wymuszonego)  w swojej dziedzinie, a wadą przekładanie encyklopedycznej 

wiedzy nad wiedzę o relacjach międzyludzkich, z którymi raczej sobie nie radzi  

14. Uczeń osiłek 

Siłownia nie ma dla niego tajemnic a wiedzą o składzie 

odżywek białkowych może konkurować nawet z nauczycielem 

chemii. Poza tym imponuje bardziej rozbudowanym bicepsem 

niż szkolną wiedzą a jego stosunek do ,,normalnie 

zbudowanych” można łagodnie nazwać lekceważącym. Zwykle 

chętny do siłowych rozwiązań sporów oraz do przyjmowania 

wyrazów  uwielbienia płci przeciwnej o odpowiednio 

,,doskonałym” (w typie lalki Barbie) wyglądzie. Czasem bywa 

inspiracją nauczyciela do wprowadzenia ,,w życie” regularnych 

ćwiczeń           źródło grafiki : http://www.loiv.torun.pl/images/3-plecak.gif 

15. Uczeń wiercipięta 

System klasowo lekcyjny kojarzy mu się z rodzajem więzienia, w którym 

konieczność tak długiego skupienia się na jednym temacie jest 

najgorszą karą. Zwykle obdarzony ponadprzeciętną inteligencją, szybko 

znajdzie sposób na rozładowanie nadmiaru energii np. poprzez 

wyjątkową dbałość o stan tablicy (zmywanie jej, by w nagrodę zniknąć 

choć na chwilę z gąbką w łazience), podlewanie kwiatków, ścieranie 

kurzu, porządkowanie zaplecza lub rozmowę z równie łatwo ulegającym 

rozproszeniu kolegą. Czujność i szybkie reagowanie na znudzenie 

takiego ucznia, niewątpliwie  rozwija w nauczycielach umiejętność 

prowadzenia ciekawych lekcji  

źródło grafiki : http://wesolaszkola.cba.pl/charakterystyka/u7.gif 



16. Uczeń chorowity 

Najczęściej  rozpieszczony jedynak (lub najmłodszy z 

rodzeństwa) z cierpiętniczym wyrazem twarzy. Z zadziwiającą 

regularnością przyklejają się do niego wszystkie możliwe 

choróbska. Wystarczy odrobina deszczu, by nasz bohater z 

gorączką, bólem gardła i niezwykłym katarem ,,zmuszony był” 

spędzić kolejny tydzień szkoły w domu. Po chwilowym pobycie w 

szkole, następuje zatrucie, okropny ból głowy, 

niezidentyfikowana wysypka i różne inne przypadłości. 

Najczęściej nadopiekuńczy rodzice będący w stałym kontakcie 

ze szkołą zobowiązują się do dostarczania (a może nawet 

odrabiania) lekcji. Co najciekawsze, wszystkie wakacje, ferie i 

święta  przebiegają w absolutnym, wręcz doskonałym zdrowiu, 

więc taki uczeń zwyczajnie nauczyciela zadziwia…  

źródło grafiki : http://mamietitine.m.a.pic.centerblog.net/69409bd7.gif 

 

17. Uczeń gaduła 

 
źródło grafiki : http://darmowegify.blox.pl/resource/2_20160210170722.gif 

Z zadziwiającą łatwością potrafi prowadzić ożywiona dyskusję na 

dowolny temat, leżący oczywiście ,,na marginesie” tematu lekcji. 

Zwykle sympatyczny  typ społecznika, znający problemy miasta, 

kraju, a nawet planety. Często wykorzystywany przez klasę 

do ,,ożywienia” lekcji zwłaszcza przedmiotów ścisłych. 

Czasem skutecznie uniemożliwi realizację zaplanowanych 

przez nauczyciela zadań, zwłaszcza tych rozwiązywanych 

przez uczniów przy tablicy. Sposobem na gadułę jest wypracowana 

konsekwencja nauczyciela w przestrzeganiu reguł i nie uleganie urokowi 

osobistemu słodkiego ,,rozpraszacza”. 

18. Uczeń artysta źródlo grafiki : http://www.doodleblob.com/Doodleblob_Old/Doodler_Artist_Clipart_files/Self%20Portrait%20Doodleblob%20Clipart.jpg 

Generalnie żyje w swoim własnym świecie, obrazów, 

muzyki, Internetu. Często nie rozumiany wśród 

rówieśników, operujący językiem dziedziny, której się 

poświecił.  Przyziemne rzeczy – jak np.  jedzenie czy 

spanie – traktuje jako zbędny balast, w efekcie czego bywa 

wątłej budowy i słabego zdrowia.  W szkole bywa gościem. 

Wyrwany do odpowiedzi, zdezorientowany,   prawie zawsze 

odpowiada nie na temat, gdyż uzupełnianie materiału jest zbyt przyziemne i zbyt 

pracochłonne dla szanującego czas artysty. Integracja z zespołem klasowym 

przebiega opornie, podobnie jak próba ściągnięcia na ziemię bujającego w chmurach 

http://mamietitine.m.a.pic.centerblog.net/69409bd7.gif


wrażliwca. Czasem jedyną drogą dotarcia do takiego ucznia jest zagłębienie się w 

,,jego” dziedzinę. 

19. Uczeń ,,piękniś”  

źródło grafiki : http://www.oocities.org/br/abertura413/g33.gif 

 

Typ generalnie dużo częściej spotykany wśród dziewcząt niż chłopców.  

Priorytetem takiego ucznia jest doskonały, dopracowany w najmniejszych 

szczegółach wygląd, na który jest w stanie poświęcić naprawdę wiele godzin 

,kosztem lekcji, rodziny, przyjaciół a nawet zadłużenia się. ,,Piękniś”  nie wyjdzie  

z domu bez kosmetyczki, grzebienia czy szczotki, często prostownicy do włosów, 

lakieru i wielu innych akcesoriów służących nieustannemu poprawianiu swojej 

urody. Lustereczko małe i powiększające jest dużo ważniejsze od zeszytów czy 

podręczników szkolnych. Zainteresowanie szkołą jest wprost proporcjonalne do 

podziwu, jaki może otrzymać od innych uczniów i nauczycieli. Zwykle mocno 

zakompleksiony i nadwrażliwy na swoim punkcie, osiąga zdecydowanie gorsze 

wyniki w nauce od rówieśników, chyba że przedmiot dotyczy pielęgnowania 

urody. 

 

20. Uczeń techniczny    źródło grafiki : http://agosto.de/schreiben.gif 

 

 

 

 

 

Zwykle uwielbiany przez uczniów i nauczycieli za 

praktyczne podejście do życia i wysoką sprawność 

posługiwania się różnego rodzaju urządzeniami. Uczeń taki w 

sekundę podłączy głośniki, sprawdzi działanie Internetu, naprawi komputer lub 

inne urządzenie odmawiające nauczycielowi lub koledze współpracy. Schematy i 

instrukcje są dla niego niczym mapa skarbów, a z pewnością dużo ciekawsze niż 

podręczniki szkolne. Jego umiejętności tworzenia wynalazków ,,z niczego” 

wzbudzają niekłamane  uwielbienie wśród nauczycieli praktyków.  

 

 

Na podstawie długoletniej obserwacji uczniów  i rozmów z pracodawcami : 

Edyta Halijasz – Tomczuk – kierownik szkolenia praktycznego  


