
Wyniki ankiety przeprowadzonej we wrześniu 2018 roku wśród uczniów drugich klas 

 w celu rozpoznania czynników chroniących i ryzyka tkwiących w środowisku młodzieży 

 I LO w Giżycku 

 

 

1. Jak często grasz na konsoli / komputerze?  

a) Codziennie – 24 odpowiedzi  

b) Raz na parę dni – 22 odpowiedzi  

c) Raz w tygodniu – 7 odpowiedzi  

d) Raz na miesiąc – 9 odpowiedzi  

e) Nie gram – 45 odpowiedzi  

 

 

2. Ile godzin codziennie spędzasz w Internecie?   

 

1 – 4 h – 50 osób, 5 – 7 h – 20 osób, 8 h i więcej – 9 osób   

 

Do jakich celów najczęściej wykorzystujesz Internet? 

a) gry on-line – 31 

b) nauka (rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie ze słowników, encyklopedii) – 59  

c) komunikowanie się ze znajomymi  - 90  

d) przeglądanie lub udział w forach internetowych – 35  

e) przeglądanie portali informacyjnych – 34  

f) ściąganie plików (filmy, muzyka itp.) – 40 

g) czytanie lub prowadzenie bloga – 11  

h) dokonywanie zakupów – 33  

i) korzystanie z serwisów społecznościowych – 70 

j) słuchanie muzyki i oglądanie filmów – 86  

k) inna odpowiedź ................................................................................... 

l) nie korzystam z Internetu – 1  

 

3. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś/aś agresji w sieci?   często – 25   b) rzadko – 42    c) nigdy – 27  

 

4. Co robisz w wolnym czasie?  
a) uprawiam sport – 47  

b) czytam książki dla przyjemności – 32  

c) wychodzę z przyjaciółmi wieczorem – 74  

d) komputer / Internet – 42 

e) telewizja, kino  - 46 

e) inne, jakie .........5 .............................................................................................................................. 

  

5. Jak oceniasz swoje relacje z rodzicami? 

a) bardzo dobrze – 42  

b) dobrze  - 47  

c) średnio dobrze – 11  

d) źle –1  

e) bardzo źle –2 

 

 

 

 

 

 



a) Moi rodzice wiedza,̨ z kim spędzam wieczory – 65 – 31 – 5 – 4   (tak – raczej tak – raczej nie – 

nie)  

b) Moi rodzice wiedzą, gdzie spędzam wieczory – 48 – 36 – 6 – 6 

c) Mogę̨ łatwo otrzymać́ wsparcie emocjonalne od matki – 54 – 31 –4 – 4 

d) Mogę̨ łatwo otrzymać́ wsparcie emocjonalne od ojca – 48 – 31 – 12 – 13 

e) Mogę̨ łatwo otrzymać́ wsparcie emocjonalne od przyjaciela – 60 – 32 – 6 – 7 

 

 

6. Czy masz grono bliższych kolegów / przyjaciół?         TAK –  98     /       NIE – 6  

 

Na ile jesteś́ zadowolony ze swoich stosunków z kolegami/ przyjaciółmi 

 

Bardzo 

zadowolony 

– 44 

Zadowolony 

– 47  

Średnio 

zadowolony – 

11  

Niezadowolony 

2 

Bardzo 

niezadowolony 

Nie mam 

przyjaciół – 3  

 

7. Czy uważasz, że w Twojej klasie jesteś akceptowany/a? 

 

 Tak – 50   Raczej tak - 43 Raczej nie – 10  Nie – 3  

 

 

8. Czy znasz pozytywne sposoby rozwiązania konfliktów? 

Tak – 44  Raczej tak – 48  Raczej nie – 7  Nie – 4  

   Jeśli tak, jakie metody stosujesz w wyjaśnianiu konfliktów?  

.............................rozmowa........................................... 

 

9. Czy uważasz, że jesteś pewny/a siebie?  

 

Tak – 35  Raczej tak – 41  Raczej nie – 22  Nie – 6  

 

10. Czy w szkole są jasno określone zasady postępowania? 

 

Tak – 59  Raczej tak – 40  Raczej nie – 3  Nie – 4  

 

Czy stosujesz się do tych zasad? 

 

Tak – 33  Raczej tak – 45  Raczej nie – 13 Nie – 4  

 

11. Czy szkoła przekazuje Wam wiedzę na temat środków psychoaktywnych (narkotyki, 

dopalacze itp.)? 
 

Tak – 69  Raczej tak – 28  Raczej nie – 7  Nie – 4  

 

12. Czy wiesz czym są narkotyki?  TAK – 103     /    NIE  - 3   

 

13. Wskaż, która z poniższych definicji najlepiej opisuje narkotyki 

 
Niebezpieczny środek, 

który silnie uzależnia i 

wprowadza organizm 

w odmienny stan – 56  

Środek, który 

zwiększa sprawność 

organizmu, ale jest 

niebezpieczny –  

6 

Środek, który 

wprowadza w 

przyjemny stan i jest 

bezpieczny – 40 

Żadna z 

wymienionych – 11 



 

 

14. Czy wiesz czym są dopalacze?     TAK – 101     /    NIE  - 2  

 

 

15. Wskaż, która z poniższych definicji najlepiej opisuje dopalacze 

 
Legalny i 

bezpieczny środek 

zbliżony w działaniu 

do narkotyków – 6  

Legalny, ale 

niebezpieczny 

środek zbliżony w 

działaniu do 

narkotyków – 20  

Niebezpieczny, 

syntetyczny środek 

zbliżony w działaniu 

do narkotyków – 71  

Produkt 

kolekcjonerski 

nieprzeznaczony 

i niewskazany do 

spożycia – 4  

Żadna z 

wymienionych 

– 9  

 

 

16. Jaki jest Twój stosunek do osób zażywających narkotyki i dopalacze? 

 

Zdecydowanie 

negatywny – 18  

Nie zwracam 

na to uwagi – 

30  

Nie podoba mi 

się, ale jestem 

tolerancyjny – 

41  

Próbuję im 

pomóc – 8  

Nie mam zdania 

–10  

 

17. Którą z poniższych dróg wybrałbyś, żeby pomóc osobie zażywającej narkotyki? 

 

Przekazanie 

informacji rodzicom 

osoby zażywającej 

narkotyki – 23 

Kontakt ze 

specjalnym 

ośrodkiem ds. 

uzależnień – 24 

Przekazanie 

informacji 

wychowawcy – 8  

Nie mam zdania – 

49  

 

18. Czy spotkałeś się w szkole z zachęcaniem do zażywania środków psychoaktywnych 

(narkotyków, dopalaczy, leków)? 

Tak – 19  Nie – 84  

 

19. Czy kiedykolwiek brałeś kiedyś narkotyki? Jakie ................................................. 

Tak – 30  Nie – 76  

 

20. Czy zdarzyło Ci się spróbować dopalaczy? Jakie ................................................. 

Tak – 7  Nie – 100  

 

21. Czy któryś z Twoich znajomych bierze narkotyki? 

Tak – 71 Nie – 35  

 

22. Czy wśród swoich kolegów i koleżanek udaje Ci się pokazać Twoje umiejętności i mocne 

strony?  

Tak – 30  Raczej tak – 52  Raczej nie – 16  Nie – 4  

 

23. Czy zdarza ci się pić napoje alkoholowe?   Tak – 79  /  Nie  - 19  

 

24. Czy palisz papierosy ? Tak – 20   /  Nie – 81     

 

25. Z kim najczęściej rozmawiasz o swoich problemach?   

................... z przyjaciółmi, z rodzicami, rodzeństwem ................................... 

 



26. Jakie tematy, Twoim zdaniem, powinny być poruszane podczas godzin wychowawczych?  

 

......uzależnienia.., wybór kierunku studiów, konflikty, antykoncepcja, problemy dorosłego życia,  

 

27.  Jakie, Twoim zdaniem, są atuty/ mocne strony obecnej szkoły? 

 

wysoki poziom nauczania, dobre przygotowanie do matury, nauczyciele, wybór rozszerzeń 

 

28. Co chciał(a)byś zmienić w obecnej szkole? 

Podejście niektórych nauczycieli, więcej tłumaczenia i cierpliwości,  

 

29. W jakim zawodzie chciał(a)byś pracować w przyszłości? Czy masz już sprecyzowane 

plany edukacyjno – zawodowe? 

 

Ponad 20 osób – nie wiem  

 

30. Różni ludzie mogą uważać różne wartości za ważne w swoim życiu. Wymień 3 wartości, 

które są dla Ciebie najważniejsze: 

 

1. Rodzina , 2. Przyjaźń, 3. Miłość, Zdrowie, Wiara , Pieniądze  

 

............................................................................................................................................................... 

 

WNIOSKI; 

 

Analiza zgromadzonych danych umożliwiła określenie czynników chroniących, które tkwią w 

środowisku szkolnym i rodzinnym oraz czynnikach osobowościowych młodzieży I LO:  

- 89 osób oceniło swoje relacje z rodzicami jako bardzo dobre i dobre; rodzice, zdaniem uczniów,  

wiedzą z kim i gdzie ich dziecko spędza czas wolny (wieczory), a przede wszystkim uczniowie 

mogą liczyć na wsparcie emocjonalne zarówno matki jak i ojca 

- prawie wszyscy ankietowani deklarują, że posiadają pozytywne grono znajomych i najbliższych 

przyjaciół, są zadowoleni z relacji z nimi, co więcej mogą liczyć na ich wsparcie emocjonalne 

- uczniowie odpowiedzieli na pytania dotyczące wychowania w duchu wartości. Większość 

badanych posiada wzorce i wymienia wartości, które ceni na co dzień: rodzina, przyjaźń, miłość, 

zdrowie i wiara, a także pieniądze. To dominujące wartości wśród wielu uniwersalnych,  które 

wymieniają uczniowie jako ważne w ich życiu  

- formy spędzania czasu wolnego to na pierwszym miejscu spotkania w rówieśnikami, dalej 

Internet , sport, książka, telewizja lub kino  

- ponad 70 uczniów przyznaje, że pozytywnie ocenia samych siebie – czują się pewni siebie, a 

swoje mocne strony potrafią ujawnić wśród kolegów i koleżanek; czują się akceptowani w klasie, 

znają konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów takie jak szczera rozmowa i szukanie 

kompromisu 

- czynnikiem chroniącym, który tkwi w środowisku szkolnym jest także dostrzeganie przez badaną 

młodzież zasad, które obowiązują w szkole – uczniowie twierdzą, że przestrzegają szkolnych 

regulaminów   
- większość uczniów potwierdza, że w szkole są realizowane treści z zakresu profilaktyki 

uzależnień;  potrafią wskazać definicje narkotyków i dopalaczy 

- do mocnych stron szkoły uczniowie zaliczają wysoki poziom nauczania, zdawalność egzaminów 

maturalnych, możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w rozszerzeniu oraz podejście 

nauczycieli do uczniów 

- uczniowie wskazali także całą gamę tematów, które powinny znaleźć się w szkolnym planie 

zajęć z wychowawcą: uzależnienia, wybór kierunków studiów, problemy dorosłego życia, 

antykoncepcja, tolerancja, zaburzenia odżywiania, depresja, samoocena, konflikty, cyberprzemoc, 



skuteczna nauka itp.  

Wśród czynników niepokojących, rozpoznanych w wyniku badania ankietowego, które mogą  

niekorzystnie wpływać na wszechstronny rozwój młodzieży, znalazły się zachowania związane z 

częstotliwością korzystania przez młodzież z Internetu oraz doświadczenia związane z używkami: 

- połowa ankietowanych uczniów codziennie spędza w Internecie od 1 godziny do 4, a  niemal co 

trzeci ankietowany każdego dnia poświęca na surfowanie w sieci ponad 5 godzin. Pozytywnym 

aspektem wirtualnej aktywności młodzieży jest to że są to głównie kontakty z rówieśnikami, a 

także korzystanie z zasobów edukacyjnych, w mniejszym stopniu np. gry on line (lub na konsoli)  

- ponad 20 uczniom brakuje pewności siebie oraz mają trudności w zaprezentowaniu swoich 

mocnych stron w grupie rówieśniczej 

- mimo że większość uczniów wie, czym są narkotyki i dopalacze, znalazły się osoby, które 

utożsamiają narkotyk ze środkiem, który wprowadza w przyjemny stan i jest bezpieczny 
- niepokojący jest stosunek części uczniów do osób zażywających narkotyki i dopalacze: Nie 

podoba mi się, ale jestem tolerancyjny – 41 , Nie zwracam na to uwagi – 30, Próbuję im pomóc – 8, 

Nie mam zdania –10,skutkować to może obojętnością wobec problemów z używaniem narkotyków 

lub uzależnieniem innej osoby zamiast reakcji pomocy i zasygnalizowania pracownikom szkoły o 

potrzebie interwencji   

- prawie połowa osób nie ma zdania na temat tego, jak zachowaliby się, gdyby trzeba było 

pomóc osobie uzależnionej  
- używanie substancji psychoaktywnych –30 osób próbowało narkotyków (zwłaszcza marihuany), 

79 osób pije alkohol, 20 pali papierosy – z różną częstotliwością 


