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DIAGNOZA 

 

WPROWADZENIE  

Nie ulega żadnej wątpliwości, że żyjemy w czasach szybkiego rozwoju 

technologicznego. Co roku jesteśmy zaskakiwani innowacyjnymi urządzeniami mającymi 

ułatwić nam życie, naukę, pracę, komunikację czy rozrywkę. Rozwój technologii jest bez 

wątpienia bezpośrednio i nieodzownie związany z Internetem, który jako medium rozwija się 

równie dynamicznie jak technologia do korzystania z niego. 

Nowe technologie, media cyfrowe, urządzenia mobilne stają się coraz częściej 

narzędziami szeroko rozumianej komunikacji, realizacji własnych pasji, kontroli procesów 

życiowych a ich wykorzystywanie ma miejsce praktycznie codziennie bez względu na 

miejsce i czas. W nauce, w sporcie, w kulturze, w zdrowiu, w sztuce, w edukacji,                                                  

w rozrywce, i pewnie w jeszcze wielu innych dziedzinach życia ludzkiego obserwujemy 

zdecydowane wykorzystanie innowacji technologicznych i Internetu. 

Codzienne korzystanie z sieci, mediów cyfrowych oraz urządzeń mobilnych 

nieustannie i znacząco zmienia nasze życie. W większości przypadków przynosi ono 

pozytywne efekty, takie jak większa i szybsza możliwość zdobywa nianie zbędnych 

informacji oraz nowe możliwości nauki, pracy czy rozrywki.  

Internet to medium, którego dynamiczny rozwój i potencjał potrafią wykorzystać 

przede wszystkim młodzi ludzie. Jest nieodłącznym elementem ich życia społecznego, 

codziennych aktywności i rozrywki. Dziś trudno wyobrazić sobie nastolatka, który potrafiłby 

obejść się bez nowych technologii. O ile w 2007r. w Polsce tylko nieco ponad połowa 

gospodarstw domowych z dziećmi poniżej 16 lat miała dostęp do sieci, o tyle w 2016 odsetek 

ten wynosił już 95%  (GUS, 2012/2016). 

Dzieci nie pytają, skąd się wziął Internet, nie pamiętają także czasów pierwszych 

telefonów komórkowych czy komputerów stacjonarnych. Dzisiejsi nastolatkowie wychowali 

się już w otoczeniu nowych technologii, podczas gdy starsze pokolenie mogło obserwować 

ich rozwój i musiało się do nich przyzwyczaić oraz nauczyć i dostosować do nich styl i formę 

swojej pracy. Dlatego dość trafne jest określanie najmłodszych użytkowników Internetu 

„cyfrowymi tubylcami”, a dorosłych – „cyfrowymi imigrantami” (Prensky, 2001). O młodych 

internautach zwykło się mówić, że „urodzili się z myszką w ręku”. Dla dzieci i młodzieży 



 3 

wirtualny świat jest ich środowiskiem naturalnym, środowiskiem w którym biegłe poruszanie 

się i wykorzystywanie go w niemalże każdej dziedzinie życia jest oczywistością, jak dla 

poprzednich pokoleń było czytanie czy pisanie. Przestaje zatem dziwić fakt, że dla dzieci 

granica między światem realnym a wirtualnym przestała istnieć. Codzienne aktywności 

młodego pokolenia toczą się równolegle online i offline. Rozwijanie zainteresowań, rozmowy 

z rówieśnikami czy odrabiane lekcji to czynności, które uczniowie swobodnie realizują                            

w sieci. Dla młodego użytkownika sieci wystarczy Internet i komputer lub smartfon czy 

tablet, by mógł zaspokoić potrzeby w różnych obszarach swojego życia. 

W większości przypadków korzystanie z Internetu przynosi pozytywne efekty: ułatwia  

naukę, kontakty z rówieśnikami czy rozwijanie zainteresowań. Niekiedy jednak 

niekontrolowane korzystanie z „dobrodziejstw” nowych technologii i mediów cyfrowych 

może negatywnie wpływać na rozwój, zdrowie i kontakty międzyludzkie młodego człowieka.  

Internet otwiera przed młodym pokoleniem wiele możliwości, ale jednocześnie niesie 

za sobą nowe wyzwania. Zagrożenia w sieci występują i będą występować, a ich ofiarami 

mogą stać się osoby dorosłe, jak i dzieci. Dla młodych ludzi sieć staje się miejscem złudnie 

bezpiecznym, anonimowym, gdzie z założenia nikt nie jest w stanie ich skrzywdzić, lecz 

nieświadomie użytkownicy krzywdzą się sami. Przebywanie non-stop online, zmniejszenie 

aktywności społecznej i fizycznej, oglądanie pornografii, przemocy, hazard to tylko część 

zagrożeń, które niesie ze sobą sieć.  

Lista niebezpieczeństw jest długa i zmienia się wraz z rozwojem nowych technologii. 

Dorosłym może się wydawać, że trudno  nadążyć za rozwojem sieci czy wirtualnymi 

nawykami i zainteresowaniami ich pociech. Stąd potrzeba podnoszenia świadomości 

opiekunów i dzieci na ten temat, mówienia o nowych, niepokojących zjawiskach oraz o tym, 

jak najskuteczniej postępować w przypadku wirtualnych zagrożeń. 
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CEL BADANIA 

 Ogólnym celem badania był przede wszystkim: pomiar intensywności, z jaką młodzi 

ludzie korzystają z Internetu, określenie skali występowania oraz czynników ryzyka zjawiska 

nadużywania Internetu wśród badanej młodzieży, podniesienie społecznej świadomości 

dotyczącej problemu nadużywania i nieodpowiedniego korzystania z sieci przez młodzież 

oraz dostarczenie danych, które mogą stać się podstawą dalszych działań profilaktycznych                  

i pomocowych. Badanie miało także na celu przyjrzenie się problemowi nadmiernego 

korzystania przez dzieci i młodzież z telefonów komórkowych. 

 

PROCEDURA BADAWCZA 

Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety we współpracy z pracownikami szkół 

podstawowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego (m.in. psychologami, pedagogami), którzy nie 

są bezpośrednio związani z uczniami (nauczyciele, wychowawcy). Ankieta została                                 

od podstaw stworzona na potrzeby niniejszego badania i zawierała 21 pytań (załącznik nr 1). 

Badaniem objęto uczniów klas szóstych z 18 szkół podstawowych z terenu Powiatu 

Łęczyńskiego (lista szkół stanowi załącznik nr 2). Ankietę przeprowadzono w kwietniu 2017 

roku w trakcie zajęć szkolnych, a brali w niej udział wszyscy uczniowie, którzy tego dnia byli 

obecni na zajęciach. W dużej części szkół była tylko jedna lub dwie klasy szóste – tam 

ankietę wypełniali wszyscy uczniowie. W przypadku gdzie klas było więcej, ankietę 

przeprowadzano tylko w dwóch losowo wybranych klasach. 

Do badania rozdano łącznie 312 ankiet z tego 291 zostało wypełnionych, a 268 zostało 

wziętych pod uwagę w dalszej analizie. Pozostałe ankiety były wypełnione błędnie lub nie 

odpowiedziano w nich na wszystkie pytania. 

 W procedurze badania położono bardzo duży nacisk na zapewnienie respondentom 

maksimum poczucia pełnej anonimowości. Służył temu wymóg nieobecności nauczyciela 

i wychowawcy klasy w trakcie badania, reguły postępowania ankietera (nie przeglądanie 

ankiet w trakcie badania, nie chodzenie po klasie) oraz przede wszystkim zapewnienie                                   

o pełnej anonimowości badań zarówno na poziomie pojedynczych uczniów, jak również całej 

szkoły. 
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WYNIKI 

 W całym badaniu wzięło udział 312 osób – byli to wszyscy uczniowie, którzy                            

w czasie badania byli obecni na zajęciach. Żadna z osób, którym zaproponowano badanie nie 

odmówiła w nim udziału. Do analizy zatwierdzono 268 ankiet, które zostały wypełnione                        

w sposób prawidłowy. Z powodu błędów w ankietach bądź braku części lub całości 

odpowiedzi zostało odrzuconych 23 kwestionariusze.  

  Wśród badanych blisko 58% stanowiły kobiety a nieco ponad 42% mężczyźni. Wynik 

ten, choć odbiega nieco od średniej krajowej można uznać za wiarygodny w stosunku do całej 

populacji. Te niewielkie rozbieżności mogą być spowodowane między innymi większą 

starannością uczennic przy wypełnianiu ankiet.  

Tabela 1 

 

Płeć Ilość % 

Kobieta 155 57,8 

Mężczyzna 113 42,2 

 

 Choć wszyscy badani to uczniowie klas szóstych, ich rok urodzenia nieznacznie się 

różnił. Zdecydowana większość badanych to rocznik 2004 – blisko 92%. Pozostałe 

„roczniki” to 2003 – niecałe 2% i nieco ponad 6%. Różnice w roku urodzenia mogą być 

powodowane, powtarzaniem klasy lub rozpoczęciem nauki rok później lub rok wcześniej. 

Tabela 2 

 

Rok urodzenia Ilość % 

2003 5 1,9 

2004 246 91,8 

2005 17 6,3 

 

 Badani jako miejsce swojego zamieszkania w większość wskazali wieś 55,6%, czego 

powodem jest bez wątpienia to, że badania były przeprowadzone na terenie Powiatu 

Łęczyńskiego gdzie większość szkól znajdowała się na terenach wiejskich. Za mieszkańców 

miasta uważa się ponad 44% badanych. Tak duży odsetek osób zamieszkujących na wsi 

powinien być impulsem do zwrócenia uwagi czy osoby te mają bezpośredni dostęp do 
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informacji o zagrożeniach płynących z używania Internetu. Szczególnie w okolicy dużych 

aglomeracji zdarza się, że mniejsze placówki oświatowe znajdujące się w małych 

miejscowościach mają ograniczony lub utrudniony dostęp do działań profilaktycznych 

i edukacyjnych w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. 

Tabela 3 

 

Miejsce 

zamieszkania 

Ilość % 

Miasto 119 44,4 

Wieś 149 55,6 

 

W kolejnej części pytań poproszono badanych o informacje na temat korzystania przez 

nich z Internetu. 

Pierwszym pytaniem w tym bloku było pytanie „Od jak dawna jesteś 

użytkownikiem Internetu?” Wśród wszystkich odpowiedzi na szczególną uwagę zasługują 

dwie. Pierwsza, że wśród badanych nie ma ani jednej osoby, która nie korzystałaby                                   

z Internetu. Takie wynik potwierdzają też badania ogólnopolskie, w których wykazano, że                     

w 95% gospodarstwach domowych z dziećmi poniżej 16 lat jest dostęp do Internetu. Druga 

ważna odpowiedź wskazuje, że blisko 70% badanych korzysta z sieci powyżej pięciu lat. 

Biorąc pod uwagę, ze większość badanych to trzynastolatkowie, ich edukacja informatyczna 

(obsługa urządzeń: komputer, tablet, itp., i korzystanie z Internetu) rozpoczęła się                               

w podobnym  okresie, jak nauka czytania i pisania, a u części ankietowanych zapewne jeszcze 

wcześniej. Te dwie odpowiedzi pokazują nam, że problem zagrożeń płynących z sieci może 

dotyczyć całej populacji a zagrożenia i nawyki z nimi związane i do nich prowadzące mogą 

występować wśród badanych od wielu lat. Pozostali badani wskazali, że użytkownikami 

Internetu są: od roku 9%, 2-3 lata 16,4% i 4-5 lat niecałe 11%. 

Tabela 4 

 

 

 

 

 

Od jak dawna jesteś 

użytkownikiem Internetu  

Ilość % 

Nie jestem 0 0,0 

Od 1 roku 9 3,4 

Od 2 do 3 lat 44 16,4 

Od 4 do 5 lat 29 10,8 

Powyżej 5 lat 186 69,4 
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Na pytanie „Za pomocą jakiego urządzenia łączysz się z Internetem najczęściej?” 

blisko 43% odpowiedziało „Telefon komórkowy”. Wynik ten w połączeniu z odpowiedzią 

„Laptop”, którą wybrało ponad ¼ badanych i z odpowiedzią „Tablet” ponad 7% pokazuje, 

że korzystanie z sieci w chwili obecnej nie jest „przywiązane do jednego” miejsca. Taki stan 

rzeczy może być przeszkodą dla rodziców i opiekunów w kontroli treści z jaką mają kontakt 

w Internecie ich dzieci. Taki stan rzeczy pogłębiać może fakt, ze w coraz większej ilości 

miejsc pojawiają się „Hotspot” (ang. hot spot – „gorący punkt”) – otwarty punkt dostępu, 

umożliwiający połączenie z Internetem, najczęściej za pomocą sieci bezprzewodowej. Rozwój 

„hotspotów” nie jest zjawiskiem złym, ale w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę 

na informowanie młodych ludzi o zagrożeniach, które mogą spotkać je w sieci, a na które 

opiekunowie nie zawsze mogą reagować.  

Tabela 5 

 
 

 

 

 

 

 

W pytaniu „Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu?” blisko 96% odpowiedziało 

„W domu”, co pokazuje, że pomimo, że młodzież łączy się w ponad ¾ przypadków za 

pomoc urządzeń mobilnych miejscem łączenia się z siecią jest dom. Taki stan jest                                 

z pewnością powodowany tym, że młodzi ludzie (13 lat) w większości nie posiadają własnych 

łączy internetowych np. w telefonie komórkowym i ich pobyt w Internecie uzależnione jest od 

„domowego łącza”. Sytuacja taka daje rodzicom możliwość kontroli nad treścią z jaką 

stykają się ich dzieci.  Inną sprawą jest to czy rodzice potrafią w należyty sposób prowadzić 

takie kontrole i czy posiadają wiedzę by zablokować dostęp do stron z niepożądaną treścią                

w urządzeniu jak i w całej sieci w domu.  

 

 

 

 

 

Sposób łączenia z Internetem Ilość % 

Komputer stacjonarny 65 24,2 

Laptop 69 25,8 

Telefon komórkowy 115 42,9 

Tablet 19 7,1 

Telewizor z funkcją …. 0 0 
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Tabela 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W pytaniu „Ile czasu dziennie spędzasz surfując po sieci? Blisko 60% 

odpowiedziało, że codziennie przebywa w sieci 2-3 godziny. Biorąc za punkt wyjścia, że 

młody człowiek ma ok. 8 godzin czasu wolnego - wychodzi, iż 1/3 z tego czasu poświęca na 

serfowanie po Internecie. Choć wydaje się, że nie jest do duży procent czasu wolnego, należy 

pamiętać, że w badaniu brali udział uczniowie klas szóstych, którzy najprawdopodobniej                    

z biegiem lat zwiększą swą obecność w Internecie. Bez wątpienie spędzanie przez tak młode 

osoby, tak dużej ilości czasu w sieci może w przyszłości powodować duże problemy                                    

z uzależnieniem od Internetu włącznie. Tym bardziej, że ponad 18% ankietowanych spędza                                     

w sieci więcej niż 2-3 godziny dziennie – 4-5 godzin 12,3%, a 6 i więcej 5,9%. Tylko nieco 

ponad 1/5 z badanych spędza do jednej godziny dziennie. Tak duży, bo ponad 75% odsetek 

badanych, którzy codziennie spędzają ponad dwie godziny w sieci, powinien uzmysłowić nam, 

że niezbędne jest nauczenie młodych ludzi a także ich opiekunów, jak w najlepszy sposób 

rozplanowywać czas wolny dzieci i młodzieży. 

Tabela 7 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kolejne pytanie dotyczyło czasu jaki w Internecie przebywa ankietowany w ciągu 

jednego tygodnia. Odpowiedzi w dużym stopniu pokryły się z pytaniem o ilość czasu 

spędzanego każdego dnia. Codziennie z Internetu korzysta blisko 90% badanych, 3-4 razy 

Miejsce korzystania z Internetu Ilość % 

W domu 257 95,9 

W szkole 0 0 

U znajomych 11 4,1 

W bibliotece 0 0 

W innych miejscach 0 0 

Czas korzystania                 

z Internetu 

Ilość % 

Wcale 0 0 

0,5 – 1 godz. 61 22,8 

2-3 godz. 158 59,0 

4-5 godz. 33 12,3 

6 godz. i więcej 16 5,9 
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w tygodniu 7,5%, a raz w tygodniu 4,5%. Duży odsetek korzystających codziennie to bez 

wątpienia grupa osób, która powinna poznać ryzyko uzależnienia się od sieci, co w obecnych 

czasach staje się zjawiskiem coraz częściej spotykanych. Dwie pozostałe grupy, które nie 

korzystają z sieci codziennie, pokazują, że jest możliwość przebywania poza siecią. Ważne jest 

przekazywanie rodzicom informacji by starali się organizować czas swym dzieciom, by mogły 

one choć jeden czy dwa dni przebywać offline. 

Tabela 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bardzo ważnym zagadnieniem oprócz m.in. czasu spędzonego w sieci jest, w jaki 

sposób czas ten będzie wykorzystany. W pytaniu „Do jakich celów najczęściej 

wykorzystujesz Internet?” respondenci mieli wskazać do czterech odpowiedzi, choć nie 

wszyscy wykorzystali w całości ilość możliwych odpowiedzi. Najczęstszą odpowiedzią na to 

pytanie była odpowiedź „Słuchanie muzyki i oglądanie filmów”, którą wskazało nieco 

ponad 80% badanych uczniów, kolejną najczęściej zaznaczaną odpowiedzią było                                               

„Gry on-line” – takiej odpowiedzi udzieliło blisko 46% ankietowanych. Trzecią w kolejnością 

odpowiedzi była odpowiedź „Nauka” – tą jako cel przebywania w Internecie wskazało ponad 

41% respondentów. Dość duży odsetek badanych wskazywała „Ściąganie plików”, jako 

jedną z najczęstszych czynności robionych w sieci wskazało blisko 37% uczniów. Biorąc pod 

uwagę wszystkie odpowiedzi badanych bez wątpienia rozrywka jest tym, co młodzi ludzie 

robią w Internecie najczęściej, choć wysoki odsetek „Nauki” (wyższy niż np., „Serwisy 

społecznościowe”) pozytywnie wpływa na obraz całego pytania. Widać, że młodzi ludzie                       

w dość szerokim stopniu korzystają z możliwości, jakie niesie ze sobą Internet i choć                            

w większości jest to rozrywka, należy zwrócić uwagę na takie odpowiedzi, jak „Przeglądanie 

portali informacyjnych” – 19,4%, „Poszukiwanie informacji”– 12,3% czy „Czytanie lub 

prowadzenie bloga” – 6,3%.  Przy tak szerokim spektrum działań młodych ludzi w Internecie 

należy zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza by w sieci wskazywać 

dzieciom i młodzieży takie narzędzia, które dadzą im nie tylko możliwości zabawy, ale 

Częstotliwość 

korzystania 

Ilość % 

Codziennie 236 88,0 

3-4 razy w tygodniu 20 7,5 

Raz w tygodniu 12 4,5 

Nie korzystam wcale 0 0,0 
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również zgłębiania wiedzy, rozwijania pasji czy poznawania sztuki. Drugą istotną rzeczą na 

którą należy zwrócić uwagę jest uświadomienie młodzieży odpowiedzialności karnej za 

ściąganie i udostępnianie plików bez zgody autora. Młodzi ludzie dość często traktują 

Internet, jak „coś bez właściciela”, a podstawowe zasady praw autorskich są im całkowicie 

obce. Łamanie prawa w tej czy innej formie w Internecie powinno być tematem dyskusji                      

z użytkownikami sieci już od najmłodszych lat.  

Tabela  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pytanie „Czy Internet pomaga Ci w nauce?” ponad 90% badanych podało 

odpowiedź twierdzącą, a niecałe 10% uważa, że sieć nie jest mu w tym pomocna. Takie 

rozłożenie się odpowiedzi może sugerować, że choć do nauki obecnie używa Internetu nieco 

ponad 41% (tabela nr 9) to młodzi ludzie mają świadomość, że takie wykorzystanie sieci jest 

jedną z opcji. Możliwe jest, że więcej badanych używa sieci do pomocy w nauce, lecz pomoc 

ta w chwili obecnej jest na niskim poziomie (nie mieściła się w czterech odpowiedziach). 

Takie przypuszczenia potwierdzają tylko wnioski, że przed opiekunami młodych ludzi stoi 

Cele wykorzystania Internetu Ilość % 

Gry on-line; 123 45,9 

Sprawdzanie poczty email; 33 12,3 

Nauki (rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie 

ze słowników, encyklopedii); 

111 41,4 

Bez celu; 23 8,6 

Komunikowanie się przez komunikatory  74 27,6 

Czaty internetowe 29 10,8 

Przeglądanie lub udział w forachinternetowych 41 15,3 

Przeglądanie portali informacyjnych  52 19,4 

Poszukiwanie informacji 33 12,3 

Ściąganie plików (filmy, muzyka itp.) 99 36,9 

Czytanie lub prowadzenie bloga 17 6,3 

Dokonywanie zakupów 23 8,6 

Korzystanie z serwisów społecznościowych  95 35,4 

Słuchanie muzyki i oglądanie filmów 215 80,2 

Nigdy nie korzystam z Internetu  0 0 
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zadanie wskazania w Internecie narzędzi nie tylko do rozrywki, ale także, a może przede 

wszystkim do nauki.  

Tabela 10 

 

 

 

 

 

 

„Czy Internet pomaga Ci w rozwijaniu własnych zainteresowań, hobby, 

zdolności?” To kolejne pytanie dotyczące formy wykorzystania przez młodych ludzi 

Internetu. Tu, podobnie, jak w poprzednim pytaniu zdecydowana większość respondentów 

podała odpowiedź twierdzącą –91,8%. Pomimo, że jest to pytanie dość szerokie i wiele form 

korzystania z Internetu może mieścić się w tym pytaniu, świadomość młodych ludzi, że sieć                     

i w tym zakresie jest dla nich pomocna, może nastrajać optymistycznie. Bez wątpienia 

podobnie jak w przypadku pytania nr 10 dorośli powinni wskazywać młodym ludziom, inne 

niż tylko rozrywka, miejsca w sieci gdzie dziecko może rozwijać swoje zainteresowania czy 

pasje.  

  

Tabela  11 

 

 

 

 

 

 

Na pytanie „Czy zawierasz nowe znajomości przez Internet?”  blisko 54% 

badanych podało odpowiedź negatywną. Biorąc pod uwagę, ze bezpieczeństwo dzieci jest 

jednym z najważniejszych priorytetów, tak rodziców jak i szkoły, należy skupić się na drugiej 

grupie respondentów – tych, którzy potwierdzili zawieranie nowych znajomości. Nie ulega 

wątpliwości, że zawieranie nowych znajomości w sieci jest jednym z najbardziej 

niebezpiecznych zachowań w sieci, w szczególności, jeśli dotyczy to bardzo młodych osób. 

Ogromna odpowiedzialność w tym temacie ciąży na opiekunach w domu, jak i szkole by 

uświadomić dzieciom jakie niebezpieczeństwa mogą wiązać się z zawieraniem nowych 

znajomości w sieci. 

Czy Internet pomaga Ci w nauce Ilość % 

Tak 242 90,3 

Nie 26 9,7 

Nie używam do tego celu Internetu 0 0 

Wykorzystywanie do 

rozwoju zainteresowań 

Ilość % 

Tak 246 91,8 

Nie 22 8,2 
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Tabela  12 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na pytanie „Czy zdarzyło Ci się zaniedbać 

obowiązki/znajomych/rodzinę, bo straciłeś poczucie czasu przebywając w sieci?” blisko 

57% odpowiedziało pozytywnie (52,2% rzadko, 4,5% często). Taki wynik wraz z dość 

znacznym odsetkiem (ponad 77%) osób, które codziennie przebywają w sieci ponad dwie 

godziny (tabela nr 7) daje nam obraz, że badana populacja potrafi zaniedbać swoje 

obowiązki właśnie z powodu długiego przebywania w sieci. Takie wyniki wskazują, że choć 

badani są w dość młodym wieku należałoby już zastanowić się nad odpowiednią formą 

edukacji o czasie i formie korzystania z sieci.  

Tabela 13 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie „Czy gdybyś mógł, to korzystałbyś/korzystałabyś z Internetu bez przerwy?” 

miało pokazać jak bardzo respondenci „osadzeni” są w wirtualnym świecie. Biorąc pod 

uwagę odpowiedzi pozytywne, których było ponad 1/4, dobrze, że młodzi badani jeszcze 

przez kilka lat będą pod opieką swych rodziców i opiekunów. Takie odpowiedzi wskazują, jak 

bardzo Internet jest atrakcyjny dla dzieci i młodzieży i jednocześnie jak mało wiedzy                                      

o zagrożeniu uzależnienia się od sieci posiadają badani. Widoczny tu deficyt wiedzy powinien 

być w jak najszybciej, i w jak największym stopniu zminimalizowany poprzez działania 

profilaktyczne i informacyjne. 

 

 

 

 

Zawieranie znajomości 

przez Internet 

Ilość % 

Tak 123 45,9 

Nie 145 54,1 

Czy zdarzyło Ci się 

zaniedbać … 

Ilość % 

Często  12 4,5 

Rzadko  140 52,2 

Nigdy   116 43,3 
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Tabela 14 

 

 

 

 

 

„Czy próbowałeś/próbowałaś ograniczyć lub zrezygnować z korzystania                           

z Internetu?”. To kolejne pytanie postawione respondentom, w którym odnoszą się do 

postrzegania swojego używania Internetu. Blisko 35% badanych odpowiedziało, że 

próbowało ograniczyć lub zrezygnować z korzystania z Internetu i były to próby udane.                              

W zestawieniu z odpowiedziami na wcześniejsze pytania można wnioskować, że próby 

dotyczyły ograniczenia korzystania z Internetu. Jeśli blisko 35% z badanych podejmowało już 

próby ograniczenia używania Internetu to one same lub osoby najbliższe zauważyły 

pojawiające się problemy związane z używaniem sieci. Taka sytuacja wśród osób nastoletnich 

może budzić niepokój, ze względu na młody wiek badanych. W związku z tym należałoby 

wyposażyć rodziców i opiekunów w narzędzia, które byłyby pomocne w podejmowaniu decyzji 

o ograniczeniu przebywania w sieci. 

Tabela 15 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim pytaniem dotyczącym zdania badanych na temat swego używania Internetu 

jest pytanie o życie bez sieci. Ponad 27,6% respondentów zdecydowanie nie widzi 

możliwości życia poza siecią. Biorąc pod uwagę, ze respondentami są to osoby bardzo młode 

a ich wykorzystanie Internetu to w głównej mierze rozrywka, można mieć obawy,                                            

że w przyszłości zależność od sieci będzie jeszcze większa. Osoby, które są w stanie 

wyobrazić sobie życie bez sieci, ale zdają sobie sprawę, ze będzie to trudne to 59% badanych. 

Tylko 13,4% udzielających odpowiedzi, bez problemów mogłoby żyć bez dostępu do 

Internetu. 

 

 

Czy chciałbyś bez przerwy 

korzystać z Internetu 

Ilość % 

Tak  69 25,7 

Nie  199 74,3 

Czy próbowałeś ograniczyć/zrezygnować z Internetu Ilość % 

Nie próbowałam/próbowałem 52 19,4 

Tak, próbowałam/próbowałem, udało się 92 34,3 

Tak, próbowałam/próbowałem, nie udało się 0 0 

Nie mam takiej potrzeby 124 46,3 
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Tabela 16 

 

 

 

 

 

„Jak najczęściej spędzasz swój wolny czas?”. To pytanie, które ma ukazać jakie 

zainteresowania posiadają badane osoby i jak spędzają swój wolny czas oraz czy oprócz 

Internetu młodzież poświęca czas innym czynnością niż serfowanie w sieci. Badani mieli do 

wyboru po dwie odpowiedzi, ale niektórzy z badanych wskazywali tylko jedną odpowiedź. 

Najczęściej podawaną odpowiedzią była „Spotkanie z przyjaciółmi”, którą wybrało blisko 

46% ankietowanych. Niestety dwie kolejne podawane to odpowiedzi bezpośrednio związane                                                 

z tematyką badań. Blisko 40% osób swój wolny czas spędza serfując w sieci a nieco ponad 

38% gra na komputerze lub konsoli, które to zachowanie może prowadzić do zerwania więzi 

społecznych, obniżenia wyników w nauce czy uzależnienia. Czas z rodziną w wolnych 

chwilach spędza niecałe 23% a uprawianie sportu deklaruje tylko nieco ponad 19%.  Bardzo 

znaczące a zarazem niepokojące jest, że tylko jedna osoba wskazała (0.4%) czytanie jako 

zajęcie w wolnym czasie. Bez wątpienia należałoby dołożyć wszelkich starań by młode osoby, 

które są jeszcze w okresie dojrzewania zmieniły swój styl spędzania wolnego czasu na 

bardziej zdrowy i przynoszący młodemu człowiekowi więcej pożytku.  

 

Tabela 17 

 

Spędzanie czasu wolnego Ilość % 

Spotkania z przyjaciółmi 123 45,9 

Czas z rodziną 61 22,7 

Surfując w Internecie 106 39,6 

Gry na komputerze/konsoli 103 38,4 

Oglądanie tv 33 12,3 

Czytanie 1 0,4 

Uprawianie sportu 52 19,4 

Inny sposób 2 0,7 

 
W kolejnym bloku pytań respondenci odpowiadali na pytania o ich doświadczenie                        

w korzystaniu z telefonu komórkowego, który to potrafi wśród osób go używających 

Czy mógłbyś żyć bez  Internetu Ilość % 

Tak, oczywiście 36 13,4 

Tak, ale byłoby trudno 158 59,0 

Zdecydowanie nie  74 27,6 
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wywołać niezdrowe nawyki a nawet uzależnienie. Pierwszym pytaniem zadanym badanym 

było „Ile czasu dziennie korzystasz z telefonu komórkowego – oprócz surfowania po 

sieci?”. W przypadku użytkowników telefonów komórkowych czas jego używania jest 

zdecydowanie krótszy niż czas spędzany w sieci. Ponad 62% używa „komórki” od pól do 

jednej godziny dziennie, co biorąc pod uwagę dość tanie połączenia i fakt, że zdecydowana 

większość nastolatków posiada telefon komórkowy (żadna z badanych osób nie udzieliła 

odpowiedzi „Nie mam telefonu”), wynik należy uznać za zadawalający. Niestety pozostałe 

osoby biorące udział w badaniu (37,7%) wskazały, ze korzystają z telefonu ponad godzinę 

dziennie (2-3 godz. 24,2%, 4-5 godz. 8,6%, 6 i więcej godz. 4,9%). Należy pamiętać, że 

badani zostali zapytani o używanie telefonu poza serfowaniem w sieci, a do tych wyników 

powinno się dołączyć czasy serfowania w sieci, które są w przypadku badanej grupy dość 

wysokie (tabela nr 7). Wyniki osób, które korzystają z „komórki” ponad godzinę dziennie 

powinny poznać zagrożenia płynące ze zbyt długiego używania telefonu, których skrajnym 

przykładem może być uzależnienie. 

 

Tabela 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

W rozwinięciu pytania o czas korzystania z telefonów w kolejnym pytaniu zapytano 

respondentów „Do czego najczęściej używasz telefonu komórkowego – oprócz surfowania 

po sieci?”. Wśród odpowiedzi (respondenci mieli do wyboru po dwie odpowiedzi) najczęściej 

pojawiła się odpowiedź „Słuchanie muzyki” 59% a dopiero drugą w kolejności było 

„Rozmowy” 54,1%. Blisko 20% uzyskały dwie odpowiedzi: „Granie” 20,9% i „Wysyłanie 

sms” 19,4%. W przypadku odpowiedzi „Inne” respondenci wskazywali głównie oglądanie 

filmów, rysowanie, testy aplikacji (!) nagrywanie muzyki(!). Niestety tak jak w przypadku 

pytania o czas wolny (tabela nr 17)  tak i tu czytanie i słuchanie audiobooków wybrało tylko 

po jednym respondencie. Jak widać choć telefon spełnia wśród młodych ludzi w dużej mierze 

Czas korzystania z telefonu Ilość % 

Nie mam telefonu 0 0 

Wcale 0 0 

0,5 – 1 godz. 167 62,3 

2-3 godz. 65 24,2 

4-5 godz. 23 8,6 

6 i więcej godz. 13 4,9 
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funkcję komunikacyjną (rozmowy, sms) to znaczna część respondentów używa go głównie do 

rozrywki. Taka sytuacja może doprowadzić do tego, że telefon staje się substytutem sieci                      

w momencie gdy młody człowiek nie ma możliwości korzystania z Internetu. W związku z tym 

należy uświadomić badanym, jak działa proces „zaburzenia w używania” urządzeń 

komunikacji mobilnej oraz, że telefon może stać się jego przedmiotem.  

Tabela 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z tym, że badanie dotyczyło uczniów Szkoły Podstawowej zapytano 

badanych „Czy zdarza Ci się korzystanie z telefonu komórkowego podczas lekcji?”.                   

Z odpowiedzi jakich udzielili respondenci wynika, że zdecydowanej większości (ponad 57%) 

nie zdarzyło się korzystać z „komórki” podczas lekcji lub zdarzyło się rzadko (38,4%). Tylko 

niecałe 5% badanych często korzysta z „komórki” podczas lekcji. Ze względu na to, że 

ankiety przeprowadzano w wielu szkołach nie można jednoznacznie stwierdzić czy tak 

„dobry” wynik jest spowodowany zakazami obowiązującymi w szkołach czy samokontrolą 

uczniów.  

 

Tabela 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do czego używasz 

telefonu 

Ilość % 

Rozmowy  145 54,1 

Wysyłanie sms 52 19,4 

Granie 56 20,9 

Czytanie 1 0,4 

Słuchanie muzyki 158 59,0 

Słuchanie audiobooków 1 0,4 

Inne 17 6,3 

Czy korzystałeś z telefonu 

podczas lekcji 

Ilość % 

Często  12  4,5 

Rzadko  103 38,4 

Nigdy   153 57,1 
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Ostatnim pytaniem w tym bloku, jak i całej ankiecie jest pytanie „Czy Twoim 

zdaniem mógłbyś/mogłabyś żyć bez telefonu komórkowego?”. Młodzi badani w ponad 

38% wskazali, że byłoby to możliwe, lecz byłoby to trudne. „Zdecydowanie nie” na życie 

bez telefonu odpowiedziało ponad 35% , a zdecydowanie tak odpowiedziało ponad ¼ (25,8%) 

respondentów. Jak widać wśród osób, które całe swoje życie spędzili w otoczeniu telefonów 

komórkowych istnieje dużo większa ilość osób (25,8%), które widzą możliwość życia bez 

telefonu, niż życie bez Internetu (13,4%). Taka sytuacja wskazuje, że przynajmniej dla części 

młodych ludzi komórki, choć bardzo często wykorzystywane do innych celów niż 

komunikacja, mają mniejsze znaczenie niż dostęp do Internetu.  

Tabela 21 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

 Pokolenie dzisiejszych nastolatków Internet, komputery, komórki i inne urządzenia 

mobilne traktuje, jak coś normalnego, całkowicie naturalnego i oczywistego. Wśród tych 

urządzeń wychowywali się od pierwszych dni swego życia a umiejętności ich obsługi uczyli 

się w sposób naturalny równomiernie do nauki mówienia czy chodzenia. Wielu z dzisiejszych 

nastolatków wcześniej nabyła umiejętności korzystania z komputera czy poruszania się po 

sieci niż umiejętność płynnego czytania i pisania. Na pokolenie to mówi się, że „urodzeni są                 

z myszką w ręku” i są „skazani” na życie online.  

 Bez wątpienia sieć, komputery, urządzenia do komunikacji, itp są w dzisiejszym 

społeczeństwie nieodzowne tak dla nastolatków, jak i pokolenia ich rodziców. Trudno dziś 

sobie wyobrazić zakupy, bankowe przelewy czy komunikację międzyludzką bez korzystania    

z sieci. Nowe technologie weszły we wszystkie dziedziny naszego życia, niosąc ze sobą wiele 

dobrego, ale również i wiele zagrożeń.  

 Internet sam w sobie nie jest zagrożeniem, ale jako platforma umożliwiająca 

publikację własnych poglądów, treści i komentarzy stanowi narzędzie, które bywa 

Czy mógłbyś żyć bez  

telefonu 

Ilość % 

Tak, oczywiście 69 25,8 

Tak, ale byłoby trudno 103 38,4 

Zdecydowanie nie  96 35,8 
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wykorzystywane do zachowań społecznie szkodliwych i groźnych. Dodać należy do tego fakt, 

że badana młodzież w dużej mierze nie ma świadomości istnienia negatywnych 

psychospołecznych skutków nałogowego korzystania z urządzeń mobilnych i Internetu.                  

W świadomości młodzieży szkodliwość przypisana jest raczej uzależnieniom od substancji 

psychoaktywnych (alkoholu, papierosów, narkotyków) niż uzależnieniom od sieci czy 

urządzeń mobilnych.  

Dynamiczny rozwój nowych technologii fascynuje i wciąga nastolatków, dlatego są 

oni także narażeni na utratę kontroli nad korzystaniem z Internetu, co może prowadzić do 

izolacji, a także zaniedbywania nauki, zdrowia czy kontaktów z rówieśnikami. 

Kolejnym wartym zaznaczenia rodzajem zachowań ryzykownych jest pewna 

otwartość nastolatków na bezpośrednie interakcje z osobami poznanymi w świecie 

wirtualnym. Świadczy o tym fakt, że ponad 45% badanych  nastolatków deklarowało, że 

dzięki Internetowi nawiązuje nowe znajomości.  

Badane osoby w zdecydowanej większości korzystały tak z Internetu jak i telefonów 

komórkowych codziennie, a swój wolny czas poświęcały w dużej mierze na przebywanie                        

w sieci lub wykorzystywanie telefonów komórkowych do celów rozrywkowych                               

(gry, muzyka, filmy).  

Bez wątpienia zasadniczym antidotum na szkodliwe i nałogowe korzystanie                             

z Internetu, telefonu komórkowego oraz innych cyfrowych urządzeń mobilnych jest 

kreatywnie spędzony czas wolny. Chodź założenie jest proste i oczywiste to niestety widać, 

że duży odsetek badanych nie ma własnego pomysłu na jego realizację i tylko powiela już 

utrwalone od dzieciństwa wzorce. Takim przykładem na nieefektywne spędzanie czasu 

wolnego przez młodzież jest fakt, że tylko około 20% uprawia sport w wolnym czasie a tylko 

jedna (1)! osoba deklaruje w tym czasie czytanie. 

Ze względu na różnice w umiejętności obchodzenia się z nowymi technologiami 

rodzice dość często kapitulują i przestają interesować się jak i ile czasu dziecko korzysta                      

z technologii Internetowej, a lista niebezpieczeństw jest długa i zmienia się wraz z rozwojem 

nowych technologii. Dorosłym może się wydawać, że nie sposób nadążyć za rozwojem sieci 

czy wirtualnymi nawykami i zainteresowaniami ich dzieci. Stąd potrzeba podnoszenia 

świadomości rodziców na ten temat, mówienia o nowych, niepokojących zjawiskach oraz                

o tym, jak najskuteczniej postępować w przypadku wirtualnych zagrożeń. Przekaz 

adresowany do rodziców powinien być w sposób odpowiedni wyważony – samo straszenie 

nie jest najlepszą metodą. Nie wolno zapominać, że sieć to medium, które odgrywa ogromną 
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rolę w życiu dzieci i może być przez nie z pożytkiem wykorzystywane. Dlatego warto 

skierować uwagę dorosłych na ogromne możliwości, jakie Internet oferuje młodym ludziom. 

Nasuwa się pytanie: kto powinien wziąć na siebie odpowiedzialność do przygotowania 

do nowych wyzwań rodziców. Czy ma być to szkoła, a może inne instytucje publiczne?                             

Bez wątpienia współpraca na linii instytucje publiczne (władza) - szkoła – rodzić powinny 

stworzyć takie warunki i możliwości, aby możliwe było przygotowanie dorosłych na 

zmieniającą się informatyczną rzeczywistość. 

Ze względu na to, że rodzice są często wycofani i nie do końca potrafią sprostać 

wymaganiom, jakie stawiane są przed nimi w związku z zagrożeniami płynącymi z sieci 

ważne jest aby edukacja docierała bezpośrednio do młodych ludzi m.in. poprzez szkołę. 

Zajęcia z obsługi komputera czy nauka szybkiego pisania już nie wystarczą. Niezbędne jest 

by w szkołach i środowisku dzieci i młodzieży wprowadzać programy mówiące                                        

o zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas korzystania z sieci i urządzeń do jej obsługi. 

Fonoholizm, uzależnienie od Internetu, sieci społecznościowych, zjawisko cyberprzemocy, 

czy agresja w Internecie to tylko kilka przykładów, na które narażony jest młody człowiek,                             

a które to zagadnienia powinien poznać i umieć się przed nimi bronić.  

Dzisiejszy nastolatek jest bez wątpienia wyposażony w niezbędne umiejętności by 

radzić sobie z ciągłym rozwojem technologii informatycznej, Internetu czy urządzeń 

mobilnych. Pod tym względem świat stoi przed nimi otworem, a pozycja nastolatków w tym 

względzie jest dużo bardziej komfortowa niż jego rodziców czy dziadków. Niestety przy tych 

wszystkich umiejętnościach i możliwościach młodego człowieka istnieje jeszcze druga strona 

zagadnienia – tą stroną są zagrożenia, których młody człowiek często nie potrafi dostrzec. I to 

tu właśnie jest miejsce na osoby dorosłe – rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, 

którzy powinni ukazać młodym ludziom zagrożenia, które mogą stanąć na ich informatycznej 

drodze. To właśnie dorośli powinni przekazać umiejętności życia poza siecią, bez 

komputerów, laptopów, tabletów czy komórek. To właśnie dorosły powinien pokazać 

młodzieży czym jest świat bez Internetu, świat z pasjami, sportem, rekreacją czy przyrodą.  

Internet i technologia daje młodym ludziom ogromną szansę, dorośli powinni sprawić 

by ta szansa była bezpieczna. Należy przy tym pamiętać, że dużo łatwiej jest dziś stosować 

działania edukacyjne i profilaktyczne niż za kilka lat działania lecznicze i naprawcze.  

 

Jacek Buciński/ Specjalista ds. profilaktyki i uzależnień  
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Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                       
do diagnozy problemu uzależnienia                                                                                                                                           

uczniów klas VI z terenu Powiatu Łęczyńskiego                                                                                                                              
w zakresie korzystania z Internetu                                                                                                                                                      

i urządzeń mobilnych                                                                                                                                                                                   

 

ANONIMOWA ANKIETA DLA UCZNIÓW 

  

Przedstawiamy Ci ankietę dotyczącą Twoich opinii związanych z korzystaniem z sieci 

Internetu. „Serfowanie po sieci” wiąże się w dzisiejszych czasach z wieloma zagrożeniami - 

szczególnie dla osób młodych. W związku z tym w ramach „Diagnozy społecznej” 

postanowiliśmy poznać Wasze opinie i doświadczenia związane z tym tematem. Wasze 

odpowiedzi posłużą do  celów badawczych i stworzenia podsumowania. Wszystkie 

odpowiedzi, jak i cała ankieta zostaną anonimowe.  

Ważne jest abyś odpowiadał/odpowiadała szczerze to, co wiesz, czujesz i myślisz, a 

nie to, czego inni Twoim zdaniem od Ciebie oczekują. Każda odpowiedź jest dla nas 

cenna! 

Zapraszamy Cię do współpracy! 

1. Płeć: 

a) Kobieta; 

b) Mężczyzna; 

2. Twój rok urodzenia:   

…………… 

3. Miejsce zamieszkania: (jedna odpowiedź) 

a) Miasto; 

b) Wieś; 

4. Od jak dawna jesteś użytkownikiem Internetu? (jedna odpowiedź) 

a) Nie jestem; 

b) Od 1 roku; 

c) Od 2 do 3 lat; 

d) Od 4 do 5 lat; 

e) Powyżej 5 lat; 

5. Za pomocą jakiego urządzeń łączysz się z  Internetem najczęściej? (jedna 

odpowiedź)  

a) Komputer stacjonarny; 

b) Laptop; 

c) Telefon komórkowy; 
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d) Tablet; 

e) Telewizor  z funkcją  Internetu; 

6. Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu? (jedna odpowiedź) 

a) W domu; 

b) W szkole; 

c) U znajomych; 

d) W bibliotekach; 

e) W innych miejscach, 

jakich?.............................................................................................. 

 

7. Ile czasu dziennie spędzasz surfując po sieci? (jedna odpowiedź) 

a) Wcale; 

b) 0,5 – 1 godzinę; 

c) 2 – 3 godziny; 

d) 4 – 5 godzin; 

e) 6 i więcej godzin; 

8. Jak często w tygodniu korzystasz z Internetu? (jedna odpowiedź) 

a) Codziennie; 

b) 3 – 4 razy w tygodniu; 

c) Raz w tygodniu; 

d) Nie korzystam wcale; 

9. Do jakich celów najczęściej wykorzystujesz Internet? (możesz wybrać 4 odpowiedzi)  

 Gry on-line; 

 Sprawdzanie poczty email; 

 Nauki (rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie ze słowników, encyklopedii); 

 Bez celu; 

 Komunikowanie się przez komunikatory (np. Messenger, Skype, WhatsApp); 

 Czaty internetowe 

 Przeglądanie lub udział w forach internetowych 

 Przeglądanie portali informacyjnych (np. WP.pl, Onet.pl,TVN24) 

 Poszukiwanie informacji 

 Ściąganie plików (filmy, muzyka itp.) 

 Czytanie lub prowadzenie bloga 

 Dokonywanie zakupów 

 Korzystanie z serwisów społecznościowych (np.facebook.pl; naszaklasa.pl; 

fotka.pl) 
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 Słuchanie muzyki i oglądanie filmów 

 Nigdy nie korzystam z Internetu  

10. Czy Internet pomaga Ci w nauce szkolnej? (jedna odpowiedź) 

a) Tak; 

b) Nie; 

c) Nie używam do tego celu Internetu; 

11. Czy Internet pomaga Ci w rozwijaniu własnych zainteresowań, hobby, zdolności?  

(jedna odpowiedź) 

a) Tak; 

b) Nie; 

12. Czy zawierasz (nowe) znajomości przez Internet? (jedna odpowiedź) 

a) Tak; 

b) Nie; 

13. Czy zdarzyło Ci się zaniedbać obowiązki/znajomych/rodzinę, bo straciłeś poczucie 

czasu przebywając w sieci? (jedna odpowiedź) 

a) Często; 

b) Rzadko; 

c) Nigdy; 

14. Czy gdybyś mógł, to korzystałbyś/korzystałabyś z Internetu bez przerwy? (jedna 

odpowiedź) 

a) Tak; 

b) Nie; 

15. Czy próbowałeś/próbowałaś ograniczyć lub zrezygnować z korzystania z 

Internetu? (jedna odpowiedź) 

a) Nie próbowałem/próbowałam; 

b) Tak próbowałem/próbowałam, udało się; 

c) Tak próbowałem/próbowałam, nie udało się; 

d) Nie mam takiej potrzeby; 

16. Czy Twoim Zdaniem mógłbyś/mogłabyś żyć bez Internetu? (jedna odpowiedź) 

a) Tak, oczywiście; 

b) Tak, ale byłoby to trudne; 

c) Zdecydowanie nie; 

17. Jak najczęściej spędzasz swój wolny czas? (Wybierz maksymalnie 2 odpowiedzi) 

a) Spotykając się z przyjaciółmi; 

b) Spędzając czas z rodziną; 

c) Surfując w Internecie; 

d) Grając w gry komputerowe/na konsoli 
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e) Oglądając TV; 

f) Czytając książkę/prasę; 

g) Uprawiając sport; 

h) W inny sposób.Jaki?............................................................................................. 

18. Ile czasu dziennie korzystasz z telefonu komórkowego – oprócz surfowania po 

sieci? (jedna odpowiedź) 

a) Nie posiadam telefonu komórkowego; 

b) Wcale; 

c) 0,5 – 1 godzinę; 

d) 2 – 3 godziny; 

e) 4 – 5 godzin; 

f) 6 i więcej godzin; 

 

19. Do czego najczęściej używasz telefonu komórkowego – oprócz surfowania po sieci? 

(dwie odpowiedź) 

a) Rozmowy; 

b) Wysyłanie SMS; 

c) Granie; 

d) Czytanie e-booków; 

e) Słuchanie muzyki; 

f) Słuchanie audio booków; 

g) Inne, 

jakie?...................................................................................................................... 

20. Czy zdarza Ci się korzystanie z telefonu komórkowego podczas lekcji? (jedna 

odpowiedź) 

a) Często; 

b) Rzadko; 

c) Nigdy; 

21. Czy Twoim Zdaniem mógłbyś/mogłabyś żyć bez telefonu komórkowego? (jedna 

odpowiedź) 

a) Tak, oczywiście; 

b) Tak, ale byłoby to trudne; 

c) Zdecydowanie nie; 

 

 

 

Dziękujemy za udział w ankiecie. 


