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1. Metodologia badań

• Obrana metoda badań:
anonimowa ankieta internetowa
na portalu Dokumenty Google

• Ramy czasowe badania:
21/11/2021-01/12/2021

• Grupa badawcza: 361 osób

• Liczba pytań: 12
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• Grupa docelowa: mieszkańcy powiatu

oleśnickiego

• Pytania dotyczyły: wiedzy podstawowej o

biologii ewolucyjnej, wiedzy

szczegółowej o biologii ewolucyjnej,

opinii dotyczących teorii ewolucji

• Podział ankietowanych z uwzględnieniem:

wieku, wykształcenia, wyznania

religijnego
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2. Co jest celem badania i nasze problemy badawcze:

• Poznanie: Jaki jest poziom wiedzy o biologii ewolucyjnej u mieszkańców powiatu
oleśnickiego z uwzględnieniem wieku, wykształcenia i wyznania religijnego?

• Określenie: Czy i jak często występują uprzedzenia ograniczające
rozprzestrzenianie się myśli ewolucyjnej?

• Określenie: Jakie są popularne błędy w rozumieniu biologii ewolucyjnej?
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3. Nasze hipotezy badawcze

• Im wyższe wykształcenie, tym większa wiedza o biologii ewolucyjnej

• Wiara religijna stanowi w pewnym stopniu uprzedzenie wzgl. ewolucji

• Występuje kreacjonizm młodoziemski

• Teoria ewolucji jest poglądem dominującym

• Akceptacja ewolucji jest większa wśród młodszych badanych

• Teoria ewolucji jest często błędnie interpretowana, występują mylące uproszczenia



4. Podział grupy badawczej na wiek, wykształcenie i wyznanie:
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5. Zestawienie: ogólne rozumienie teorii ewolucji a wiek
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5. Zaznacz definicję ewolucji, z którą się zgadzasz:

Proces uzyskiwania lepszych cech przez organizmy

Przystosowywanie się organizmów do środowiska, w którym żyją

Zmiana właściwości grup organizmów w trakcie kolejnych generacji

Kontrolowany proces zmian cech organizmów
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8. Jakie jest pokrewieństwo między ludźmi a 
szympansami?

Mają wspólnych przodków Nie ma pokrewieństwa

Ludzie pochodzą od szympansów Nie wiem

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

<16 16-25 26-40 41-60 >60 Ogół

13. Czy ewolucja jest celowa?

Tak Nie Nie wiem



6. Zestawienie: ogólne rozumienie teorii ewolucji a wykształcenie
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13. Czy ewolucja jest celowa?
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7. Zestawienie: głębsze rozumienie teorii ewolucji a wiek
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7. Na jakim poziomie działają procesy ewolucyjne?
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9. Nieciągłość w zapisie kopalnym ("brakujące ogniwo"):

Przeczy teorii ewolucji Nie przeczy teorii ewolucji Stanowi problem dla teorii ewolucji Nie wiem



8. Zestawienie: głębsze rozumienie teorii ewolucji a wykształcenie
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9. Uprzedzenia światopoglądowe: kreacjonizm
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12. Czy człowiek jest zwierzęciem?
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14. Czy Kościół Katolicki zgadza się z teorią 
ewolucji?
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5. Zaznacz definicję ewolucji, z którą się zgadzasz:
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15. Czy uważasz, że teoria ewolucji jest sprzeczna 
z wiarą?
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10. Wnioski wyciągnięte z badań:
• Wykształcenie wyższe zauważalnie, zwykle rzędu paru punktów procentowych, zwiększa

częstotliwość prawidłowych odpowiedzi w pytaniach o podstawową i szczegółową znajomość teorii
ewolucji

• Osoby wierzące mają wyższe prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi przeczących ewolucji, co
sugeruje występowanie uprzedzenia światopoglądowego u osób religijnych

• Popularne okazują się nieprawidłowe teorie lamarkistowskie

• Kreacjonizm młodoziemski jest zjawiskiem o marginalnym występowaniu

• Teoria ewolucji i jej kluczowe założenia są poglądem dominującym, chociaż niekompletnie
zrozumianym, uznawanym na podobnym poziomie we wszystkich grupach wiekowych
i wykształcenia

• Osoby młode nie wykazują szczególnie wyższego rozumienia teorii ewolucji niż inne grupy wiekowe
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11. Z czego wynika taki stan świadomości ewolucyjnej? Jak to zmienić?
• Badania wykazują wysoki udział "półprawd" o biologii ewolucyjnej- odpowiedzi

zawierających popularnie powielane, niekompletne informacje

• W świadomości publicznej funkcjonuje silnie uproszczony obraz teorii ewolucji, ale jest
powszechnie uznawana bez względu na wyznanie, wykształcenie i wyznanie

• Szkolnictwo powinno sprecyzować i silniej ukierunkować nauczanie biologii
ewolucyjnej- podkreślenie definicji naukowej teorii, popularyzacja definicji ewolucji
według D. J. Futuymy w kreatywne sposoby, przez angażujące słuchaczy zajęcia

• Rozpowszechnianie literatury popularnonaukowej o tematyce ewolucyjnej- dzieła
autorów takich jak Richard Dawkins, Yuval Harari, Richard Prum, zachęcanie do
odwiedzania miejsc, w których można naocznie doświadczyć konceptów związanych z
ewolucją, np. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
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11. Z czego wynika taki stan świadomości ewolucyjnej? Jak to zmienić?
• Organizowanie wydarzeń zachęcających odbiorców do zgłębiania biologii ewolucyjnej,

pozwalających na kontakt społeczności lokalnej z wykwalifikowanymi pracownikami
naukowymi takich jak Oleśnickie Noce z Przyrodą dla szkół podstawowych

• Zaangażowanie w rozprzestrzenianie myśli ewolucyjnej przez lokalne instytucje
publiczne o znaczącym zasięgu, takie jak biblioteki organizujące spotkania autorskie,
wystawy, kółka czytelnicze

• Powiększenie świadomości osób wierzących o stanowisku instytucji wiary na temat
teorii ewolucji

• Tworzenie oraz ułatwienie dostępu do zróżnicowanych mediów przekazu
dostosowanych do grup wiekowych propagujących idee ewolucyjne w formie np.
programów dla młodzieży na znanym ich witrynach internetowych takich jak Youtube
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Nic w biologii nie ma sensu jeśli jest rozpatrywane w oderwaniu od ewolucji.
-Theodosius Dobzhansky

Dziękujemy za uwagę


