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Struktura raportu 
i prezentacji danych
Lokalny raport z ewaluacją badania otwiera merytoryczny 
wstęp oraz skrótowe omówienie wyników ogólnopol-
skich. Następnie omawiamy poszczególne sekcje pro-
blemowe, otwierając je częścią merytoryczną, po której 
następuje zestawienie wyników w tabelach.

Aby umożliwić Państwu ogarnięcie jednym spojrzeniem 
danych bieżących oraz wyników z poprzedniej edycji ba-
dania, zestawiliśmy liczby w jednej tabeli. Małe litery c, 
d i w poprzedzające wynik oznaczają kolejno chłopców, 
dziewczynki i wszystkich respondentów z klas V-VI. Duże 
litery C, D i W odpowiadają chłopcom, dziewczynkom 
i wszystkim respondentom z klas VII-VIII.

Większą czcionką z lewej strony zapisane są wyniki bieżą-
cego badania. Mniejszą czcionką z prawej strony zapisany 
jest wynik z poprzedniej edycji. Czerwony kolor zapisu 
oznacza spadek odsetka odpowiedzi w bieżącej edycji, 
zielony kolor z kolei oznacza wzrost.

Przykład:

W szczególnych sytuacjach tabele wyników będą się pre-
zentować inaczej. Jeżeli dana grupa wiekowa responden-
tów lub dany samorząd uczestniczyły w badaniu w 2021 
roku, a nie uczestniczyły w 2018 roku, wówczas zapis 
wyglądać będzie następująco:

Jeżeli natomiast w 2021 roku samorząd uczestniczył 
w badaniu, ale dana grupa wiekowa (np. dzieci z klas 
V-VI) nie wzięła w ogóle udziału w ankiecie, natomiast 
uczestniczyła w niej trzy lata wcześniej, wówczas zapis 
wyniku będzie pomijał nową wartość:

Chłopcy
klasa V-VI

Brak 
wyniku 
w 2021 

roku, 
pominięta 
wartość

Wynik 
2018

Chłopcy
klasa V-VI

Wynik 
2021

Wynik 
2018

Wzrost 
względem 
2018 roku

Chłopcy
klasa V-VI

Wynik 
2021

Brak  
wyniku 
2018,  

puste pole
Wzrost 

względem 
2018 roku
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Cytowanie: Dyczewski B., (2022). Społeczna diagnoza 
uczniów 2018-2021. Lustro. Ewaluacja badania. Poznań: 
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych

Uwaga: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Ra-
diowych uprzejmie prosi o  przekazywanie informacji 
o wykorzystaniu niniejszej publikacji w Państwa doku-
mentach, programach naprawczych, profilaktycznych, 
realizowanych przedsięwzięciach oraz publikacjach. Infor-
mację należy przesłać pod adres e-mail: biuro@radiowiec.
pl lub pocztą pod adres Stowarzyszenia.

Wprowadzenie
Przekazujemy Państwu Raport Lokalny Ogólnopolskiej 
Diagnozy Społecznej „Lustro”, która była realizowana 
w pierwszym semestrze 2021 roku. Jako badacze, chcie-
liśmy postawić pytanie, czy młodzież stanowi tak odrębną 
kategorię społeczną, że można ją rozpatrywać wyłącznie 
w perspektywie szkoły czy szerzej – w kontekście gru-
py rówieśniczej? Czy głównym zadaniem młodzieży jest 
nauka do pełnego realizowania ról społecznych w  doro-
słości? A może to my – dorośli powinniśmy ją uważnie 
obserwować i pilnie uczyć się o  niej, o jej radościach, 
problemach, troskach, porażkach i sukcesach?

Powyższe pytania legły właśnie u podstaw Społecznej 
Diagnozy Uczniów, która podejmowała analizę społecz-
nych zagadnień w perspektywie młodzieży. Zagadnie-
nia te odnosiły się do podstawowych problemów życia 
społecznego i diagnozowały młodzież w  następujących 
obszarach:

• Szkoła – w jej ramach omówiony został stosunek 
do nauczycieli i nauki, perspektywy i oczekiwania 
edukacyjne oraz szkolne i pozaszkolne relacje ró-
wieśnicze.

• Rodzina – jako podstawowa komórka życia społecz-
nego wywiera ogromny wpływ na każde pokolenie. 

Przedmiotem była ocena bezpośrednich relacji ro-
dzinnych, postawy wobec tradycji i przodków, a także 
wizja małżeństwa i rodziny, jak również wyznawa-
nych wartości.

• Zdrowie – przedstawione zostały aspekty aktywno-
ści fizycznej uczniów, oceny jakości życia i zdrowia. 

• Zwyczaje żywieniowe – w raporcie zostały poruszo-
ne zagadnienia odżywiania się uczniów, spożywa-
nia owoców, warzyw i przekąsek, a także zażywania 
środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, 
dopalaczy, suplementów diety, napojów energetycz-
nych i leków. 

• Przemoc i agresja – jest problemem, na który należy 
zwracać szczególną uwagę, gdyż niekontrolowana 
prowadzi do bardzo przykrych konsekwencji. W ba-
daniu ukazano problem przemocy fizycznej i emocjo-
nalnej (psychicznej) głównie w celu zdiagnozowania 
tego zjawiska.

• Granie w gry, korzystanie z internetu i smartfona – to 
zachowania, z którymi nierzadko mają do czynienia 
dorośli. Jest to problem dosyć często podejmowany 
przez badaczy społecznych, chociaż przy tak dyna-
micznie zmieniających się rozwiązaniach techno-
logicznych ciężko trafnie zdiagnozować skalę tego 
zjawiska. W raporcie znalazły się główne wskaźniki 
opisujące formy i częstotliwość korzystania z inter-
netu i telefonów komórkowych.

• Podstawowe czynności życia codziennego – ba-
daliśmy ogólnie rozumiany styl życia jako sposób 
spędzania wolnego czasu, wykonywania czynności 
codziennych, uczęszczania na zajęcia pozaszkolne.

• Praca i ekonomia – badaliśmy również zagadnienie 
finansów młodzieży, wydatków, a także postaw wo-
bec sukcesu zawodowego i podejmowanych prac 
zarobkowych.

• Kapitał społeczny – hasło bardzo modne i często 
wykorzystywane do ukazania pewnych umiejętno-
ści społeczeństw i grup społecznych, dzięki którym 
jedne społeczeństwa są spójne, zorganizowane i od-
porne na manipulację, a inne niespójne, podążające 
wyłącznie za korzyściami materialnymi i konsump-
cyjnymi potrzebami. W  tym punkcie przedstawione 

zostały zagadnienia uogólnionego zaufania społecz-
nego, patriotyzmu, patriotyzmu lokalnego, a także 
moralności i religijności młodzieży.

Pierwsza edycja badania, realizowana w 2018 r., miała 
charter przekrojowy. Badanie ewaluacyjne zrealizowane 
w tych samych gminach oraz placówkach oświatowych 
ukazuje zmiany, jakie dokonały się w młodych ludziach 
w obszarach objętych badaniem. Badanie ewaluacyjne 
pozwoliło na przeanalizowanie trendów, dzięki czemu 
raport lokalny, który Państwo otrzymujecie, po analizie 
i porównaniu do wcześniejszych wyników jest doskona-
łym obrazem przemian polskiej młodzieży szkół podsta-
wowych. Trzeba mieć na uwadze, że klasy V z Państwa 
szkół w badaniu z roku 2018 były klasami VIII w badaniu 
ewaluacyjnym z roku 2021. 

Błażej Dyczewski
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Opis zastosowanej 
metodologii oraz źródła 
informacji wykorzystanych 
w badaniu

CHARAKTERYSTYKA BADANIA

Ewaluacja socjologicznego badania empirycznego reali-
zowanego w ramach Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej 
Uczniów 2018 pt. „Lustro” dla miast i gmin biorących 
udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”.

ORGANIZATOR BADANIA

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, 
ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań 

NIP: 782-21-84-952 

 61 855 33 81 

 biuro@radiowiec.pl 

Koordynator badania (sprawy techniczne):  
Kinga Kaczmarek

Osoba odpowiedzialna za konstrukcję kwestionariusza 
ankiety, analizę danych i treść raportu: dr Błażej Adam Dy-
czewski, adiunkt w Katedrze Badań nad Kulturą i Komuni-
kacją w Instytucie Socjologii Wydział Filozofii i Socjologii 
UMCS. Badacz społeczny i marketingowy zajmujący się 
badaniem stylów życia młodzieży, świadomością ekolo-
giczną i kampaniami społecznymi. Specjalista w zakresie 
analizy danych statystycznych za pomocą IBM SPSS Sta-
tistics. Trener technik sprzedaży i komunikacji społecznej.

Cele badania
GŁÓWNE CELE BADANIA

Zasadniczym celem badania było przedstawienie i charak-
terystyka młodzieży szkolnej (klasy V-VIII) w  głównych 
obszarach życia społecznego, jak również wskazanie na 
czynniki społeczno-demograficzne determinujące skalę 
tego zjawiska. Główne czynniki społeczno-demograficzne 
uwzględnione w niniejszym raporcie odnoszą się do płci 
ankietowanych (dziewczęta, chłopcy) oraz poziomu klasy 
(V-VI, VII-VIII). Cel ten został zrealizowany poprzez cha-
rakterystykę obrazu polskiej młodzieży w następujących 
obszarach:

• Szkoła – w jej ramach omówiono stosunek do na-
uczycieli i nauki, perspektywy i oczekiwania eduka-
cyjne oraz szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze.

• Rodzina – jako podstawowa komórka życia społecz-
nego wywiera ogromny wpływ na każde pokolenie. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena 
bezpośrednich relacji rodzinnych, postawy wobec 
tradycji i  przodków, a także wizji małżeństwa i ro-
dziny, jak również wyznawanych wartości.

• Zdrowie – to kluczowe zagadnienie dla całej ludzko-
ści. W raporcie przedstawiono aspekty aktywności 
fizycznej uczniów, oceny jakości życia i zdrowia. 

• Zwyczaje żywieniowe – wiele się o nich obecnie 
mówi i wprowadza coraz nowsze rozwiązania legi-
slacyjne. Raport porusza zagadnienia odżywiania się 
uczniów, spożywania owoców, warzyw i przekąsek, 
a także zażywania środków psychoaktywnych, al-
koholu, papierosów, dopalaczy, suplementów diety, 
napojów energetycznych i leków.

• Przemoc i agresja – to problem, na który należy zwra-
cać szczególną uwagę, gdyż niekontrolowana prowa-
dzi do bardzo przykrych konsekwencji. W badaniu 
ukazano problem przemocy fizycznej i emocjonalnej 
(psychicznej), głównie w celu zdiagnozowania tego 
zjawiska.

• Granie w gry, korzystanie z internetu i smartfona 
– to zachowania, z którymi nierzadko mają do czy-

nienia dorośli. Jest to problem dosyć często podej-
mowany przez badaczy społecznych, chociaż przy 
tak dynamicznym rozwoju technologicznym trudno 
trafnie zdiagnozować skalę tego zjawiska. W rapor-
cie znalazły się główne wskaźniki opisujące formy 
i częstotliwość korzystania z internetu i telefonów 
komórkowych.

• Podstawowe czynności życia codziennego – czy 
można mówić o stylu życia młodzieży? Na to py-
tanie odpowiedź nie jest jednoznaczna. Można 
jednak badać ogólnie rozumiany styl życia jako 
sposób spędzania wolnego czasu, wykonywania 
czynności codziennych, uczęszczania na zajęcia  
pozaszkolne.

• Praca i ekonomia – finanse dotyczą młodego czło-
wieka podobnie jak dorosłego. Są dla niego nie mniej 
ważne, jednak mają inny wymiar. Raport porusza 
zagadnienie finansów młodzieży, wydatków, a także 
postaw wobec sukcesu zawodowego i podejmowa-
nych prac zarobkowych.

• Kapitał społeczny – hasło bardzo modne i często 
wykorzystywane do ukazania pewnych umiejętno-
ści społeczeństw i grup społecznych, dzięki którym 
jedne społeczeństwa są spójne, zorganizowane i od-
porne na manipulację, a inne niespójne, podążające 
wyłącznie za korzyściami materialnymi i konsump-
cyjnymi potrzebami. W  tym punkcie przedstawiono 
zagadnienia uogólnionego zaufania społecznego, pa-
triotyzmu, patriotyzmu lokalnego, a także moralności 
i religijności młodzieży.

Głównymi zmiennymi wyjaśniającymi opisane zjawiska 
są poziom klasy oraz płeć uczniów. Dane przedstawia-
ne w tabelach odnoszą się zatem do trzech wymiarów. 
Pierwszy to skala uwzględniająca wszystkich uczniów 
ze względu na poziom klasy oraz płeć. Wymiar drugi, 
którym jest poziom klasy, został podzielony na dwie 
kategorie: pierwsza składa się z uczniów uczęszczają-
cych do klas V-VI, druga z uczniów klas VII-VIII. Takie 
rozwarstwienie pozwoli na zaobserwowanie zmian do-
konujących się w miarę dorastania. Trzecim wymiarem 
jest płeć badanych.
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Procedura badawcza
PRZYGOTOWANIE PRÓBY 
I REALIZACJA BADANIA

Badaną populację stanowili uczniowie szkół podstawo-
wych z terenu Państwa samorządu. Do badań ankieto-
wych przystąpiły dzieci i młodzież w dwóch grupach wie-
kowych: klasy młodsze (V i VI klasy szkół podstawowych) 
oraz roczniki starsze (VII i VIII klasy szkół podstawowych), 
co umożliwi porównanie wyników z Państwa raportu 
lokalnego do wyników zawartych w Raporcie Ogólno-
polskim.

Badanie było realizowane za pomocą liczącego 60 pytań 
kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) wypeł-
nianej audytoryjnie w dniach od 1 października 2018 r. 
do 12  stycznia  2019 r. Natomiast ewaluacja badania 
realizowana była w dniach od 2 września 2021  r. do 10 
grudnia 2021 r. Po stronie samorządów bezpośredni 
udział w badaniu brali koordynatorzy (nauczyciele, pe-
dagodzy), którzy nadzorowali przeprowadzenie badania 
w wyznaczonej placówce (np. w szkole). Do ich zadań 
należało poinformowanie uczniów i rodziców o bada-
niu, zebranie od rodziców uczniów uczestniczących 
w badaniu zgody na uczestnictwo, a także uzgodnienie 
harmonogramów realizacji badania. Bezpośredni udział 
w badaniu brały także osoby monitorujące (np. nauczy-
ciele informatyki), które zabezpieczały pracę od strony 
technicznej. Do ich zadań należało przygotowanie sali 
komputerowej, sprzętu komputerowego do przepro-
wadzenia ankiety oraz współpraca z koordynatorem 
badania w placówce. 

PROCES WERYFIKACJI WIARYGOD-
NOŚCI I KONTROLI, WYKLUCZA-
NIE ODPOWIEDZI ZE WZGLĘDU NA 
NIESPÓJNOŚCI W ODPOWIEDZIACH
W przypadku kwestionariusza ankiety internetowej re-
spondent nie mógł go przesłać, jeżeli na którekolwiek 
z postawionych pytań nie udzielił odpowiedzi. W celu 
wyeliminowania ze zbioru uczniów, którzy udzielali we-
wnętrznie sprzecznych odpowiedzi, dokonano szczegó-
łowej selekcji ankiet. Selekcja dotyczyła m.in. pytania 20: 
Jak często uprawiasz sport poza lekcjami wf. w szkole?, które 
jest pytaniem alternatywnym po zastosowanej regule 
przejścia z pytania wcześniejszego p19: Czy uprawiasz jakiś 
sport poza lekcjami wf. w szkole? Respondenci, którzy w py-
taniu p19 zaznaczyli odpowiedź inną niż Nie uprawiam 
żadnego sportu, a w pytaniu p20 nie podali częstotliwości 
uprawiania tego sportu, zaznaczając opcję Nie uprawiam 
żadnego sportu, zostali automatycznie zakwalifikowani do 
kategorii „brak odpowiedzi”. 

Kluczowe wnioski ogólne
SZKOŁA

Czas pandemii wymusił bardzo duże zmiany w sposobie 
nauczania młodzieży, do czego nie wszyscy byli przygo-
towani (samorządowcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice). 
Niewątpliwie przełożyło się to nie tyle na wyniki w nauce, 
gdyż ogólna średnia ocen jest wyższa niż trzy lata temu, 
co na subiektywną ocenę efektów swojej pracy przez 
uczniów.

Uczniowie częściej niż trzy lata wcześniej deklarowali, że 
mają trudności z przyswajaniem wiedzy szkolnej. Pomimo 
tego, że częściej niż w roku 2018 poświęcali swój czas na 
odrabianie lekcji czy naukę w niedzielę lub święta oraz 
częściej opuszczali uroczystość rodzinną z powodu nauki 
lub odrabiania lekcji, częściej też zdarzały się sytuacje, że 
nie rozumieli tego, co mówi do nich nauczyciel w czasie 
lekcji. Pomimo iż zwiększył się odsetek uczniów deklaru-
jących uczęszczanie na korepetycje, równocześnie zmniej-
szył się znacznie odsetek respondentów deklarujących, że 
ich wyniki w nauce się polepszyły.

Pomimo zawirowań związanych z nauczaniem hybry-
dowym wywołanych pandemią Covid-19 nie zmieniła 
się w sposób znaczący ocena, jaką uczniowie wystawili 
nauczycielom odnośnie do sprawiedliwego nauczania 
swoich uczniów. Jakkolwiek uczniowie wykazują się dosyć 
sporą dezorientacją, jeżeli chodzi o to, czy ich nauczyciele 
są sprawiedliwi w ocenianiu swoich uczniów, to większą 
dezorientacją w tej kwestii wykazują się uczniowie klas 
młodszych (V-VI). Być może ta grupa uczniów nie do 
końca rozumie system nauczania, tego, w jaki sposób 
mają się uczyć. Możliwe, że nie zostało im to dostatecznie 
dobrze wyjaśnione.

Istotną rolę w nauczaniu hybrydowym odegrali nauczycie-
le i wychowawcy. Zarówno wśród uczniów młodszych, jak 
i starszych, chociaż częściej wśród chłopców niż dziew-
cząt, zwiększył się odsetek osób zadowolonych ze swoich 
relacji z wychowawcą.
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Pogorszeniu uległy natomiast relacje z koleżankami i kole-
gami w szkole z wyjątkiem uczniów klas młodszych (V-VI), 
u których odnotowano minimalny wzrost osób całkowicie 
zadowolonych.

RODZINA 

Czas pandemii stał się „papierkiem lakmusowym” relacji 
rodzinnych. Wielu psychologów podkreśla, że relacje ro-
dzinne w czasie, gdy ludzie byli zamknięci na kwarantan-
nie, uległy pogorszeniu, a nawet zaostrzeniu.

Jak wynika z deklaracji młodzieży, ich relacje z rodzicami 
lub opiekunami są dobre i bardzo dobre. Jednak w ciągu 
ostatnich trzech lat relacje z matką, podobnie jak z ojcem 
czy rodzeństwem, a także z dziadkami nie tyle, że w spo-
sób znaczący się pogorszyły, ile zmniejszył się odsetek 
uczniów deklarujących całkowite zadowolenie ze swoich 
relacji rodzinnych. 

Osłabieniu uległy tradycyjne wzorce małżeństwa i rodziny 
na rzecz nowych mediów. Na znaczeniu zaczynają tracić 
takie wzorce jak: rodzice lub opiekunowie, nauczycie-
le, Kościół. Tendencję tę można zaobserwować głównie 
wśród dziewcząt ze starszych klas. Telewizja także traci na 
znaczeniu, chociaż w małym stopniu. Młodzież coraz czę-
ściej swoją wizję małżeństwa i rodziny zaczyna kształto-
wać, bazując na własnych wyobrażeniach, opiniach przy-
jaciół, dziadków i znajomych, a także internecie i grach 
wideo. Największe zmiany dokonały się wśród dziewcząt 
ze starszych klas. W tej grupie najwięcej na znaczeniu 
ucierpieli rodzice, Kościół oraz nauczyciele.

Jeżeli chodzi o cele życiowe młodzieży, to w większym 
stopniu niż przed trzema laty młodzież zaczęła cenić przy-
jaźń, posiadanie dużych pieniędzy, rozwijanie swoich zain-
teresowań i hobby oraz dobrą pracę w dorosłym życiu, ale 
też rozrywkę i zabawę. W mniejszym stopniu doceniane 
są z kolei takie wartości jak: Bóg, miłość na całe życie, 
patriotyzm i dobro ojczyzny, a także posiadanie dzieci 
w przyszłości. Największe zmiany w obszarze celów życio-

wych odnotowano wśród dziewcząt, głównie ze starszych 
klas. W  tej grupie na znaczeniu straciły takie wartości jak: 
miłość na całe życie, Bóg, posiadanie dzieci w przyszłości 
czy dobre zdrowie. Z kolei w tej grupie wyraźnie wzrosła 
wartość, jaką jest posiadanie dużych pieniędzy.

CZAS WOLNY

W odniesieniu do roku 2018 młodzi częściej zaczęli spę-
dzać czas wolny przed smartfonem – niekoniecznie grając 
w gry komputerowe. Ta czynność w roku 2021 była naj-
częściej wskazywana przez ankietowanych. Jeżeli chodzi 
o pozostałe czynności, młodzi równie chętnie spotykali 
się ze znajomymi, gotowali oraz wykonywali różne prace 
w domu (np. sprzątanie).

Znacznemu ograniczeniu uległo uczęszczanie przez 
uczniów na zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne czy 
taneczne.

Młodzi częściej też niż trzy lata wcześniej poświęcali czas 
na rozwijanie swoich zainteresowań lub na wykonywanie 
innych rzeczy. Rzadziej natomiast uprawiali sport oraz 
oglądali telewizję.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE 
I ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE

W wyniku pandemicznych ograniczeń spadła aktywność 
fizyczna młodzieży. Zmniejszyła się częstotliwość upra-
wiania sportu. Ponadto ograniczona została forma tej 
aktywności. Zmniejszył się odsetek respondentów, którzy 
uprawiają aktywności wymagające infrastruktury sporto-
wej (pływanie, gimnastyka, piłka ręczna, siatkówka, sporty 
zimowe, aerobik, taniec, sporty militarne). Prowadzi to 
do niekorzystnych zmian w zakresie subiektywnej oceny 
sprawności fizycznej, oceny swojego stanu zdrowia, a tak-
że poziomu niewyspania (wyraźny wzrost liczby uczniów 
deklarujących, że codziennie czują się niewyspani). 
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Podobnie jak trzy lata wcześniej, w roku 2021 utrzymał 
się trend wskazujący na to, że częstotliwość uprawiania 
sportu zmienia się wraz z wiekiem badanych. Im ucznio-
wie starsi, tym jest ona mniejsza.

Zmianie ulega też subiektywna ocena zwyczajów żywie-
niowych młodych ludzi. Zmniejszył się wskaźnik uczniów 
(głównie ze starszych klas) przekonanych, że ich zwyczaje 
żywieniowe są całkowicie zdrowe. Coraz więcej uczniów 
nie potrafi też do końca ocenić, czy ich zwyczaje są zdro-
we, czy też nie.

Młodzi ludzie częściej rezygnują z takich posiłków jak: 
śniadania, obiady, podwieczorki oraz kolacje. Jeżeli chodzi 
o przekąski, to ograniczają regularne spożywanie czeko-
lady i ciastek na rzecz chipsów, których częste spożycie 
(codziennie, kilka razy w tygodniu, mniej więcej raz na 
tydzień) deklaruje coraz więcej ankietowanych. Rośnie 
także wskaźnik codziennego oraz cotygodniowego spo-
życia suplementów diety, a także witamin.

Jeżeli chodzi o spożywanie owoców i warzyw, można za-
uważyć, że codzienne spożycie owoców zmniejsza się na 
rzecz spożycia okazjonalnego (kilka razy w tygodniu, mniej 
więcej raz na tydzień). Jakkolwiek ogólne spożycie warzyw 
utrzymuje się na poziomie z roku 2018, to w klasach 
młodszych zauważono wzrost dziennego spożycia tych 
produktów. Z kolei dziewczęta ze starszych klas wyraźnie 
ograniczyły codzienne spożycie warzyw.

UŻYWKI I LEKI (ALKOHOL, PAPIEROSY, 
INNE)

Rośnie spożycie napojów energetycznych lub funkcjonal-
nych, zawierających kofeinę lub wyciąg z guarany.

Jeżeli chodzi o spożycie alkoholu, narkotyków i dopala-
czy, na przestrzeni ostatnich trzech lat zmniejszyło się 
spożycie szampana (wino musujące), palenie papierosów, 
spożycie wina oraz wódki. Zwiększyło się natomiast spo-

życie piwa, palenie marihuany, spożywanie drinków oraz 
zażywanie dopalaczy. 

Jeżeli chodzi o marihuanę, należy pamiętać, że duże 
znaczenie odgrywa tutaj presja środowisk dążących do 
zalegalizowania tego narkotyku w Polsce. Uczniowie 
mogą w dużej mierze brać przykład od znanych osób 
czy środowisk. Takim przykładem są chociażby ostatnie 
wydarzenia z udziałem słynnego muzyka Maty, zatrzy-
manego za posiadanie „niewielkiej” ilości marihuany. Ten 
czyn nie został do końca zganiony przez opinię publicz-
ną. Mało tego, niektóre środowiska stanęły w obronie 
rapera, tym samym domagając się zalegalizowania tego 
narkotyku w Polsce.

PRZEMOC I AGRESJA

Wyraźnie zmniejsza się skala agresji fizycznej w szkołach. 
Przemoc emocjonalna/psychiczna także się zmniejsza, 
chociaż w mniejszym stopniu. Zmniejszenie skali agresji, 
zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej, częściej dostrzegają 
chłopcy niż dziewczęta.

GRANIE W GRY, KORZYSTANIE 
Z INTERNETU I SMARTFONA

Młodzi ludzie wyraźnie ograniczyli granie w gry na smart-
fonie lub tablecie codziennie i kilka razy w tygodniu, cho-
ciaż częściej zabierają smartfon do szkoły. Zamiast tego 
częściej zdarza się im grać w gry na komputerze lub kon-
soli do gier. Odsetek badanych, którzy deklaruję, że grają 
codziennie oraz kilka razy dziennie, wyraźnie wzrósł. W  
gry na komputerze lub konsoli do gier częściej zaczynają 
grać dziewczęta ze starszych klas.

Jeżeli chodzi o uczestnictwo młodych w przestrzeni wir-
tualnej, można doszukać się pewnych zmian. Pierwsza 
z nich odnosi się do oglądania filmów. Młodzi wyraźnie 
ograniczyli oglądanie filmów na YouTube na rzecz platform 
streamingowych.
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W internecie młodzi zaczęli także kontaktować się ze zna-
jomymi za pomocą komunikatorów (głównie uczniowie 
z klas młodszych), a także grać w gry on-line. Jeżeli chodzi 
o gry on-line, prym nadal wiodą chłopcy, niemniej nale-
ży także odnotować wzrost zainteresowania tego typu 
rozrywką wśród dziewcząt w każdej grupie wiekowej. 
Niewątpliwie oferta gier on-line dla dziewcząt wyraźnie 
się poszerzyła w ostatnich trzech latach.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI ŻYCIA 
CODZIENNEGO

Jakkolwiek nadal podstawowymi czynnościami życia co-
dziennego młodego człowieka jest słuchanie muzyki, 
pomoc rodzicom w pracach domowych czy spotykanie 
się ze znajomymi poza szkołą, to jednak należy zaznaczyć, 
że czas pandemii wymusił zmianę niektórych zachowań. 
W  odniesieniu do roku 2018 ankietowani deklarują, że 
rzadziej oglądają telewizję, chodzą do kina, teatru czy też 
na dyskotekę. Mniejszą popularnością cieszą się też książ-
ki, poza tymi, które zlecił nauczyciel. Częściej natomiast 
nudzą się dłużej niż godzinę dziennie, wracają późno do 
domu, ściągają z internetu pracę domową, a także chodzą 
nieprzygotowani do szkoły. 

Można zatem zauważyć, że młodzież ogranicza model 
autokreacyjny wykorzystania czasu wolnego na rzecz 
modelu regeneracyjnego. O ile pierwszy model opiera 
się na pracy nad sobą polegającej na koncentrowaniu 
się na pracach mało popularnych, lecz wymagających 
pewnego wysiłku intelektualnego (chodzenie do teatru) 
czy też kulturowego (chodzenie do kina, na dyskotekę), 
o tyle już model regeneracyjny zakłada koncentrowanie 
się na działaniach regenerujących, odprężających poprzez 
oderwanie od nauki czy życia codziennego.

PRACA I EKONOMIA

Pogorszenie się kondycji finansowej polskich gospodarstw 
domowych niewątpliwie przyczyniło się do zmian w ob-

szarze funduszy młodych ludzi. Ankietowanym wyraźnie 
zostało ograniczone kieszonkowe, szczególnie codzienne 
i cotygodniowe.

Mniej więcej połowa badanych dostaje pieniądze na uro-
dziny. W ciągu ostatnich trzech lat ten wskaźnik wyraźnie 
się podniósł.

Jakkolwiek w roku 2018 otrzymane pieniądze młodzież 
najczęściej przeznaczała na zakup wymarzonej rzeczy, to 
obecnie jest to zakup jedzenia (np. kanapka, bułka, woda, 
napój), ubrań i słodyczy. 

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Młodzi ludzie coraz bardziej odchodzą od kształtu spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Zmniejsza się odsetek re-
spondentów przekonanych o tym, że ludziom można 
ufać. Młodzi rzadziej niż trzy lata wcześniej wyrażają chęć 

pracowania w dorosłym życiu w miejscowości, w której 
obecnie mieszkają. Zmniejsza się także deklarowana przez 
ankietowanych liczba przyjaciół, na których mogliby liczyć 
przy załatwieniu jakiejś sprawy.

Coraz więcej młodych ludzi żywi przekonanie, że na 
sukces życiowy mają wpływ głównie znajomości, ciężka 
praca i własne ambicje. Coraz rzadziej sukces zawodowy 
wiązany jest przez respondentów z wykształceniem czy  
uczynnością.

Porównanie lat 2018 i 2021 nie pozwala jednoznacznie 
stwierdzić, jakoby wśród młodzieży zwiększył się permi-
sywizm moralny. Obecnie młodzi w większości nie potra-
fią jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją 
niepodważalne zasady moralne, dzięki którym można 
odróżnić dobro od zła. Wyraźnie zmniejsza się też siła 
wiary religijnej młodego pokolenia. Jest to wskaźnik, który 
zmienia się najszybciej spośród wszystkich wskaźników 
uwzględnionych w diagnozie.
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Opis najważniejszych 
wyników badania 

SZKOŁA

Szkoła stanowi główne intencjonalne środowisko wycho-
wawcze młodego człowieka. To w niej zdobywa wiedzę, 
którą w mniejszym lub większym stopniu będzie wyko-
rzystywał w dorosłym życiu. W szkole młody człowiek 
nabywa umiejętności posługiwania się nie tylko zdobytą 
w trakcie edukacji wiedzą, ale także samodzielnego   zdo-
bywania wiadomości i poszerzania swoich horyzontów 
myślowych, a z czasem wyspecjalizowania się w kon-
kretnej dziedzinie. Szkoła to także środowisko, w którym 
ścierają się różne charaktery i osobowości, od bardzo 
ekstrawertycznych po introwertyczne. To także środo-
wisko, w którym naczelną rolę ogrywa „znaczący inny” 
– nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły. Te wszystkie 
elementy kształtują u młodego człowieka kompetencje 
społeczne, dzięki którym będzie mógł odnaleźć się w tym 
jeszcze nie do końca odkrytym przez niego świecie. To, 
w jaki sposób młody człowiek będzie postrzegał ten świat, 
zależy głównie od ludzi, którzy go współtworzą. 

Mniej więcej co trzeci uczeń deklarował, że uczenie się 
nie sprawia mu większych trudności, co pokazuje jednak 
ogólną tendencję, że uczniowie w perspektywie trzech 
lat wskazali na trudniejsze warunki do nauki. Poza tym, 
spoglądając na zmiany w perspektywie poziomu klasy 
oraz płci w kontekście wymuszonego nauczania zdalnego, 
można wnioskować, że uczniowie z klas VII-VIII, w tym 
częściej dziewczęta, rzadziej niż trzy lata temu deklarują 
łatwiejsze przyswajanie wiedzy szkolnej.

Jeżeli chodzi o wyniki w nauce, okres nauczania zdalnego 
przyniósł zauważalne zmiany. Ogólnie zmniejszyła się licz-
ba uczniów słabych, średnich oraz dobrych. Zwiększyła 
się natomiast liczba uczniów bardzo dobrych. Przyrost 
uczniów ze średnią dobrą i bardzo dobrą częściej odnosi 
się do chłopców niż do dziewcząt. Trend ten zapewne zo-

stał spowodowany trybem nauki zdalnej oraz mniejszymi 
wymaganiami nauczycieli w związku z występującymi 
nierównymi szansami edukacyjnymi (np. dostępnością 
do sprzętu).

Mimo wybuchu pandemii Covid-19, która utrudniła 
bezpośrednie interakcje, nie odnotowano wyraźnego 
pogorszenia się relacji z wychowawcą klasy. Uczniowie 
wszystkich klas deklarowali zadowolenie ze swoich relacji 
z wychowawcą klasy, jednak przekonanie to w większym 
stopniu dotyczyło uczniów klas młodszych niż starszych. 
Uczniowie klas starszych częściej wskazywali na niezado-
wolenie z obecnych relacji z wychowawcą. Dosyć wyraźne 
różnice widoczne są również w rozbiciu na płeć uczniów. 
Zarówno wśród uczniów młodszych, jak i starszych na 
dobre relacje z wychowawcą klasy częściej wskazywały 
dziewczęta niż chłopcy.

Kolejne pytanie dotyczyło oceny relacji z koleżankami 
i kolegami w szkole, które ankietowani ocenili lepiej niż 
relacje z rodzeństwem. Bardziej zadowoleni byli chłopcy 
niż dziewczęta, które częściej ambiwalentnie oceniają 
swoje relacje z rówieśnikami.

Jeżeli chodzi o porównanie w dwóch grupach poziomu 
klasy, można zauważyć, że generalnie uczniowie z klas 
młodszych lepiej oceniają swoje kontakty koleżeńskie 
niż uczniowie z klas starszych. Tak czy inaczej, w obu 
grupach wiekowych ze swoich relacji częściej zadowoleni 
są chłopcy niż dziewczęta.

Niezrozumienie treści zajęć podczas lekcji może mieć 
wiele przyczyn. Może wynikać z relacji z nauczycielami, 
z obszaru zainteresowań ucznia, jego zdolności, jak rów-
nież (co przedstawiono w tabeli) z poziomu klasy (co wiąże 
się z programem nauczania) oraz płcią uczniów (to z kolei 
ma związek z obszarem zainteresowań). 

Zrozumienie treści zajęć może też być związane z for-
mą ich przeprowadzenia. Podczas zbierania materiału 
badawczego do drugiej fali badania uczniowie byli już 
po rocznym nauczaniu zdalnym lub też hybrydowym, 

w zależności od sytuacji pandemicznej w poszczególnych 
szkołach. Doświadczenia nauki zdalnej wyraźnie wpłynęły 
na gorsze rozumienie treści omawianych podczas zajęć 
praktycznie na wszystkich poziomach nauczania. Nadal 
można zauważyć, że im starsza klasa, tym uczeń częściej 
spotyka się z treściami, których do końca nie rozumie. 

Niezrozumienie treści podczas zajęć nie musi wynikać 
wprost z predyspozycji uczniów. Może być pochodną 
atmosfery panującej w szkole pomiędzy nauczycielami 
a dziećmi i młodzieżą. Pomimo zawirowań związanych 
z nauczaniem hybrydowym wywołanych pandemią Co-
vid-19 nie zmieniła się w sposób znaczący ocena, jaką 
uczniowie wystawili nauczycielom odnośnie do sprawie-
dliwego oceniania uczniów.

Każdy człowiek, szczególnie młody, lubi odnosić sukcesy, 
które wzbogacają jego osobowość, a także wpływają na 
pewność siebie. Ważne, gdy osobiste sukcesy ucznia od-
noszą się do pracy intelektualnej. Sytuacja pandemiczna 
oraz związana z nią edukacja zdalna przyczyniły się do 
kilku istotnych zmian. Uczniowie, pomimo osiąganych 
lepszych ocen i lepszych relacji z wychowawcą, częściej 
są świadomi braków w swojej wiedzy, częściej też dekla-
rują, że nie do końca rozumieją materiał prezentowany 
podczas zajęć.

Reasumując zagadnienia odnoszące się do szkoły, warto 
podkreślić, że organy gminy, jakkolwiek nie mają zbyt 
wielkiego wpływu na treści nauczania, mogą, a nawet 
powinny wzmacniać tzw. kulturę szkoły, która poprzez 
nauczycieli stanowi swoiste spoiwo społeczne pomiędzy 
mieszkańcami gminy a szkołą.
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 1. JAK ŁATWO PRZYCHODZI CI UCZENIE SIĘ?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Bardzo łatwo c2.44  d12.12  w6.76  C2.94  D4.35  W3.51  

Łatwo c19.51  d30.3  w24.32  C2.94  D13.04  W7.02  

Ani łatwo, ani trudno c70.73  d57.58  w64.86  C61.76  D65.22  W63.16  

Trudno c4.88  d0  w2.7  C23.53  D8.7  W17.54  

Bardzo trudno c2.44  d0  w1.35  C8.82  D8.7  W8.77  

TABELA 2. ŚREDNIA OCEN

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

1-1.5 c0  d0  w0  C0  D0  W0  

1.6-2 c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

2.1-2.5 c0  d0  w0  C2.94  D4.35  W3.51  

2.6-3 c4.88  d0  w2.7  C5.88  D4.35  W5.26  

3.1-3.5 c4.88  d0  w2.7  C17.65  D4.35  W12.28  

3.6-4 c31.71  d21.21  w27.03  C23.53  D17.39  W21.05  

4.1-4.5 c7.32  d18.18  w12.16  C11.76  D39.13  W22.81  

4.6-5 c48.78  d54.55  w51.35  C23.53  D21.74  W22.81  

5.1-5.5 c2.44  d6.06  w4.05  C11.76  D8.7  W10.53  

5.6-6 c0  d0  w0  C0  D0  W0  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 3. CZY NA PRZESTRZENI OSTATNIEGO ROKU TWOJE WYNIKI W NAUCE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Zdecydowanie się polepszyły c9.76  d21.21  w14.86  C11.76  D8.7  W10.53  

Nieznacznie się polepszyły c21.95  d27.27  w24.32  C23.53  D21.74  W22.81  

Nie zmieniły się c58.54  d48.48  w54.05  C44.12  D60.87  W50.88  

Nieznacznie się pogorszyły c9.76  d3.03  w6.76  C14.71  D4.35  W10.53  

Zdecydowanie się pogorszyły c0  d0  w0  C5.88  D4.35  W5.26  
    

TABELA 4. OKREŚL TWOJE OBECNE RELACJE Z WYCHOWAWCĄ KLASY?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Jestem z nich całkowicie zadowo-
lony(a) c46.34  d48.48  w47.3  C35.29  D21.74  W29.82  

Ogólnie jestem z nich zadowolo-
ny(a) c31.71  d39.39  w35.14  C23.53  D47.83  W33.33  

Trochę jestem zadowolony(a),  
a trochę nie jestem zadowolony(a) c14.63  d9.09  w12.16  C35.29  D17.39  W28.07  

Ogólnie jestem z nich niezadowo-
lony(a) c2.44  d0  w1.35  C2.94  D8.7  W5.26  

Jestem z nich całkowicie niezado-
wolony(a) c2.44  d0  w1.35  C2.94  D0  W1.75  

Trudno ocenić c2.44  d3.03  w2.7  C0  D4.35  W1.75  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 6. JAK CZĘSTO ZDARZA CI SIĘ NIE ROZUMIEĆ TEGO, CO MÓWI NAUCZYCIEL PODCZAS LEKCJI?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c4.88  d6.06  w5.41  C17.65  D13.04  W15.79  

Kilka razy w tygodniu c17.07  d30.3  w22.97  C20.59  D47.83  W31.58  

Mniej więcej raz na tydzień c21.95  d24.24  w22.97  C20.59  D17.39  W19.3  

Kilka razy w miesiącu c19.51  d6.06  w13.51  C17.65  D4.35  W12.28  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c17.07  d12.12  w14.86  C14.71  D13.04  W14.04  

Nie mam takich problemów c19.51  d21.21  w20.27  C8.82  D4.35  W7.02  
        

TABELA 5. OKREŚL TWOJE OBECNE RELACJE Z KOLEGAMI I KOLEŻANKAMI W SZKOLE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Jestem z nich całkowicie zadowo-
lony(a) c36.59  d42.42  w39.19  C29.41  D47.83  W36.84  

Ogólnie jestem z nich zadowolo-
ny(a) c43.9  d33.33  w39.19  C29.41  D34.78  W31.58  

Trochę jestem zadowolony(a), 
a trochę nie jestem zadowolony(a) c19.51  d12.12  w16.22  C32.35  D8.7  W22.81  

Ogólnie jestem z nich niezadowo-
lony(a) c0  d3.03  w1.35  C8.82  D8.7  W8.77  

Jestem z nich całkowicie niezado-
wolony(a) c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Trudno ocenić c0  d9.09  w4.05  C0  D0  W0  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 7. WEDŁUG TWOJEJ OCENY ILU NAUCZYCIELI, Z KTÓRYMI MASZ LEKCJE W TYM SEMESTRZE JEST SPRAWIEDLIWYCH  
W OCENIANIU SWOICH UCZNIÓW?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Mniej niż 10% c9.76  d0  w5.41  C0  D0  W0  

Pomiędzy 10% a 25% c4.88  d3.03  w4.05  C23.53  D8.7  W17.54  

Mniej więcej połowa c9.76  d12.12  w10.81  C20.59  D17.39  W19.3  

Większość c58.54  d60.61  w59.46  C47.06  D56.52  W50.88  

Nie wiem c17.07  d24.24  w20.27  C8.82  D17.39  W12.28  
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RODZINA

Obecnie obraz rodziny traci swoją dotychczasową nieska-
zitelność, a tradycyjna koncepcja małżeństwa i rodziny 
ulega zakłóceniu. Przyczyn tego stanu rzeczy jest zapew-
ne wiele. Z jednej strony mają na to wpływ silne tendencje 
indywidualistyczne, rozwój różnorodnych organizacji oraz 
instytucji przejmujących dotychczasowe podstawowe 
funkcje rodziny, zwiększająca się ruchliwość społeczna 
i przestrzenna, a także osłabienie autorytetu Kościołów 
chrześcijańskich w kształtowaniu życia małżeńsko-ro-
dzinnego. Przyczyn tych można także upatrywać w zróż-
nicowaniu warunków życia wraz ze zmieniającymi się 
warunkami ekonomicznymi i demograficznymi rodzin (L. 
Dyczewski, 2007). W niniejszym rozdziale omówione zo-
staną zagadnienia odnoszące się do oceny bezpośrednich 
relacji rodzinnych, postawy wobec tradycji i  przodków, 
jak również zwyczajów życia rodzinnego na co dzień i od 
święta.

Ważnym aspektem prawidłowego funkcjonowania dziec-
ka w rzeczywistości szkolnej jest zapewnienie mu od-
powiednich warunków, nie tylko materialnych, ale też 
emocjonalnych. Czas pandemii stał się „papierkiem lakmu-
sowym” relacji rodzinnych. Wielu psychologów podkreśla, 
że relacje rodzinne w czasie, gdy ludzie byli zamknięci 
na kwarantannie, uległy pogorszeniu, a nawet zaostrze-
niu. Analiza wyraźnie pokazała, że zmniejszył się odsetek 
uczniów całkowicie zadowolonych ze swoich relacji z mat-
ką. Relacje z matką uległy pogorszeniu zwłaszcza wśród 
dziewcząt oraz uczniów młodszych klas. Pocieszający 
może być jednak fakt, że nie nastąpił znaczący wzrost 
liczby uczniów całkowicie lub po części niezadowolonych 
ze swoich relacji z matką.

Z danych zebranych w 2021 r. wynika, że spośród ogółu 
badanych sześciu na siedmiu uczniów ogólnie jest zado-
wolonych ze swoich relacji z matką/opiekunką. Wskaź-
nik ten jest wyższy wśród uczniów z klas młodszych niż 
starszych. Jeżeli chodzi o płeć badanych, można zauwa-
żyć tendencję wskazującą na to, że chłopcy częściej niż 
dziewczęta deklarują pozytywne relacje z matką/opiekun-

ką. Badani nieco gorzej oceniają swoje relacje z ojcem/
opiekunem. Na lepsze stosunki z ojcem wskazują ucznio-
wie klas młodszych niż starszych. Gdyby połączyć kate-
gorie odpowiedzi wskazujące na zadowolenie ze swoich 
relacji z ojcem/opiekunem w jedną kategorię, a niezado-
wolenie w drugą, można by powiedzieć, że chłopcy lepiej 
niż dziewczęta oceniają swoje relacje z ojcem/opiekunem. 

Ankietowanych zapytano także o ich relacje z rodzeń-
stwem, których nie oceniają już tak dobrze, jak z rodzicami. 

Kolejna seria pytań dotyczyła relacji z dziadkami. Jeżeli 
chodzi zarówno o poziom klasy, jak i płeć, nie odnotowano 
istotnych różnic statystycznych.

Proces kształtowania się osobowości młodzieży odbywa 
się także poprzez obcowanie z dziadkami, dla których 
wnuki stają się jednymi z najważniejszych osób na świe-
cie. Zaś poprzez swoje doświadczenie i mądrość życiową 
dziadkowie mogą stać się cennymi nauczycielami życia (B. 
Dyczewski, 2016).  
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Gdyby połączyć kategorie odpowiedzi wskazujące na 
pozytywne relacje z dziadkiem w jedną kategorię, a ne-
gatywne w drugą, można by stwierdzić, że większość 
badanych pozytywnie ocenia swoje kontakty z dziadkiem. 
Spośród ankietowanych bardzo mały odsetek negatywnie 
ocenia swoje relacje z dziadkiem.

Ułożenie bardzo dobrych relacji można zauważyć najczę-
ściej u dziewcząt, a także u respondentów z niższych klas. 

Ankietowani bardzo pozytywnie oceniają relacje z bab-
cią. Jakkolwiek bardzo dobre związki z babciami wynikać 
mogą także z faktu sprawowania opieki nad wnuczkami, 
to porównując rozkład odpowiedzi pomiędzy klasami, 
można zauważyć, że uczniowie ze starszych klas nieco 
gorzej oceniają swoje relacje z babciami.  

Małżeństwo i rodzina w opinii socjologów zajmujących 
się tym zagadnieniem znajduje się u szczytu wartości ce-
nionych przez młodzież. W ostatnich latach małżeństwo 
traci na atrakcyjności i znaczeniu. Mimo to młodzi ludzie 
pragną, by ich małżeństwo było udane, tj. aby cechowało 
się wzajemnym szacunkiem, tolerancją, wiernością emo-
cjonalną i seksualną, umiejętnością wzajemnego prze-
baczania (L. Dyczewski, 2009). Jakkolwiek jakość relacji 
społecznych jest w pewien sposób wskaźnikiem wpływu 
tzw. znaczących innych na wartości i światopogląd mło-
dego człowieka, to warto zastanowić się nad tym, kto lub 
co, w opinii badanych, w największym stopniu kształtuje 
ich wyobrażenia na temat małżeństwa i rodziny. 

Można bowiem zaryzykować stwierdzenie o początkach 
rewolucji w dotychczasowych wzorcach małżeństwa i ro-
dziny. Osłabieniu ulegają bowiem wzorce tradycyjne na 
rzecz nowoczesnych mediów. Na znaczeniu zaczynają tra-
cić takie wzorce jak: rodzice lub opiekunowie, nauczyciele, 
Kościół, a także telewizja – chociaż w małym stopniu. 
Młodzież coraz częściej swoją wizję małżeństwa i ro-
dziny zaczyna kształtować, wykorzystując swoje własne 
wyobrażenia, opinie przyjaciół, dziadków i znajomych, 
a także internet i gry wideo. Na znaczeniu zyskują także 
opinie innych osób oraz coś jeszcze innego.

Respondentów poproszono także o wskazanie tych rze-
czy, które są dla nich najważniejsze w życiu. 

I tak najbardziej cenionymi wartościami wśród młodzieży 
była m.in. przyjaźń czy też rozwijanie swoich zaintereso-
wań i hobby. Uczniowie za ważną wartość uważają również 
dobrą pracę w dorosłym życiu oraz miłość na całe życie. 
Co ciekawe, nie zapominają też o dobrym wykształceniu.

Uczniowie częściej zaczęli doceniać przyjaźń, posiadanie 
dużych pieniędzy, rozwijanie swoich zainteresowań i hob-
by oraz rozrywkę i zabawę czy też dobrą pracę w doro-
słym życiu. Z kolei wartości, które utraciły na znaczeniu, 
odnoszą się przede wszystkim do wymiaru duchowego. 

Jeżeli chodzi o największe zmiany, jakie dokonały się 
w systemie wartości młodzieży w kontekście wieku 
oraz płci, szczególną uwagę należy zwrócić na jedną 
kwestię. Wśród dziewcząt, zarówno z klas młodszych, 
chociaż coraz częściej także z klas starszych, zaczyna 
się ujawniać tendencja do chęci posiadania dużych  
pieniędzy.

Ogólnie rzecz ujmując, uczniowie zaczynają ujawniać 
zachowania indywidualistyczne ukierunkowane na war-
tości materialne i przyjemnościowe, pomijając przy tym 
wartości duchowe. Zmian tych nie należy tłumaczyć 
wyłącznie przez pryzmat pandemii Covid-19, gdyż miały 
one swój początek dużo wcześniej.
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 8. OKREŚL TWOJE OBECNE RELACJE Z MATKĄ/OPIEKUNKĄ

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Jestem z nich całkowicie zadowo-
lony(a) c60.98  d87.88  w72.97  C67.65  D73.91  W70.18  

Ogólnie jestem z nich zadowolo-
ny(a) c34.15  d9.09  w22.97  C23.53  D17.39  W21.05  

Trochę jestem zadowolony(a), 
a trochę nie jestem zadowolony(a) c2.44  d3.03  w2.7  C5.88  D8.7  W7.02  

Ogólnie jestem z nich niezadowo-
lony(a) c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Jestem z nich całkowicie niezado-
wolony(a) c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Trudno ocenić c2.44  d0  w1.35  C2.94  D0  W1.75  

TABELA 9. OKREŚL TWOJE OBECNE RELACJE Z OJCEM/OPIEKUNEM

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Jestem z nich całkowicie zadowo-
lony(a) c56.1  d66.67  w60.81  C52.94  D65.22  W57.89  

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) c29.27  d24.24  w27.03  C29.41  D26.09  W28.07  

Trochę jestem zadowolony(a), 
a trochę nie jestem zadowolony(a) c9.76  d3.03  w6.76  C5.88  D4.35  W5.26  

Ogólnie jestem z nich niezadowo-
lony(a) c0  d0  w0  C0  D4.35  W1.75  

Jestem z nich całkowicie niezado-
wolony(a) c2.44  d0  w1.35  C5.88  D0  W3.51  

Trudno ocenić c2.44  d6.06  w4.05  C5.88  D0  W3.51  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 10. OKREŚL TWOJE OBECNE RELACJE Z RODZEŃSTWEM

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Nie mam rodzeństwa c7.32  d9.09  w8.11  C14.71  D8.7  W12.28  

Jestem z nich całkowicie zadowo-
lony(a) c48.78  d48.48  w48.65  C41.18  D30.43  W36.84  

Ogólnie jestem z nich zadowolo-
ny(a) c24.39  d15.15  w20.27  C23.53  D47.83  W33.33  

Trochę jestem zadowolony(a), 
a trochę nie jestem zadowolony(a) c17.07  d24.24  w20.27  C14.71  D13.04  W14.04  

Ogólnie jestem z nich niezadowo-
lony(a) c2.44  d3.03  w2.7  C5.88  D0  W3.51  

Jestem z nich całkowicie niezado-
wolony(a) c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Trudno ocenić c0  d0  w0  C0  D0  W0  

        
TABELA 11. CZY W TWOIM DOMU RODZINNYM MIESZKALI DZIADKOWIE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Tak i nadal mieszkają c24.39  d51.52  w36.49  C41.18  D34.78  W38.6  

Tak, ale obecnie nie mieszkają c17.07  d9.09  w13.51  C20.59  D30.43  W24.56  

Nie c58.54  d39.39  w50  C38.24  D34.78  W36.84  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 12. OKREŚL TWOJE OBECNE RELACJE Z DZIADKIEM

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Jestem z nich całkowicie zadowo-
lony(a) c48.78  d60.61  w54.05  C52.94  D43.48  W49.12  

Ogólnie jestem z nich zadowolo-
ny(a) c24.39  d15.15  w20.27  C11.76  D13.04  W12.28  

Trochę jestem zadowolony(a), 
a trochę nie jestem zadowolony(a) c4.88  d15.15  w9.46  C2.94  D4.35  W3.51  

Ogólnie jestem z nich niezadowo-
lony(a) c2.44  d0  w1.35  C0  D8.7  W3.51  

Jestem z nich całkowicie niezado-
wolony(a) c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

Trudno ocenić c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Nie mam już dziadka c19.51  d9.09  w14.86  C29.41  D30.43  W29.82      
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 13. OKREŚL TWOJE OBECNE RELACJE Z BABCIĄ

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Jestem z nich całkowicie zadowo-
lony(a) c65.85  d57.58  w62.16  C64.71  D65.22  W64.91  

Ogólnie jestem z nich zadowolo-
ny(a) c26.83  d21.21  w24.32  C11.76  D21.74  W15.79  

Trochę jestem zadowolony(a), 
a trochę nie jestem zadowolony(a) c0  d6.06  w2.7  C11.76  D0  W7.02  

Ogólnie jestem z nich niezadowo-
lony(a) c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Jestem z nich całkowicie niezado-
wolony(a) c0  d3.03  w1.35  C0  D0  W0  

Trudno ocenić c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Nie mam już babci c7.32  d12.12  w9.46  C11.76  D13.04  W12.28  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 14. KTO LUB CO NAJBARDZIEJ KSZTAŁTUJE TWOJE WYOBRAŻENIA NA TEMAT MAŁŻEŃSTWA I RODZINY?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Rodzice/opiekunowie c87.8  d87.88  w87.84  C64.71  D65.22  W64.91  

Starsze rodzeństwo c7.32  d9.09  w8.11  C14.71  D26.09  W19.3  

Dziadkowie c29.27  d36.36  w32.43  C14.71  D26.09  W19.3  

Krewni spoza najbliższej rodziny c9.76  d12.12  w10.81  C5.88  D8.7  W7.02  

Przyjaciele c12.2  d12.12  w12.16  C23.53  D43.48  W31.58  

Znajomi c9.76  d15.15  w12.16  C20.59  D13.04  W17.54  

Nauczyciele c4.88  d6.06  w5.41  C11.76  D21.74  W15.79  

Kościół c26.83  d18.18  w22.97  C5.88  D34.78  W17.54  

Grupy religijne c7.32  d6.06  w6.76  C0  D8.7  W3.51  

Przekazy prasowe c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

Telewizja c4.88  d3.03  w4.05  C8.82  D21.74  W14.04  

Internet c12.2  d18.18  w14.86  C23.53  D47.83  W33.33  

Gry wideo c9.76  d0  w5.41  C5.88  D13.04  W8.77  

Literatura piękna c0  d3.03  w1.35  C2.94  D17.39  W8.77  

Ja sam(a) c17.07  d12.12  w14.86  C52.94  D43.48  W49.12  

Inne osoby c7.32  d15.15  w10.81  C8.82  D13.04  W10.53  

Coś jeszcze innego c12.2  d9.09  w10.81  C14.71  D4.35  W10.53  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 15. CO JEST DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE W ŻYCIU?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Dobra praca w dorosłym życiu c68.29  d30.3  w51.35  C70.59  D52.17  W63.16  

Rozwijanie swoich zainteresowań/
hobby c56.1  d63.64  w59.46  C58.82  D47.83  W54.39  

Spełnienie ambicji rodziców/opie-
kunów c12.2  d6.06  w9.46  C8.82  D4.35  W7.02  

Posiadanie dużych pieniędzy c34.15  d12.12  w24.32  C35.29  D30.43  W33.33  

Dobre wykształcenie c31.71  d48.48  w39.19  C26.47  D43.48  W33.33  

Miłość na całe życie c26.83  d42.42  w33.78  C58.82  D60.87  W59.65  

Przyjaciele c53.66  d60.61  w56.76  C55.88  D69.57  W61.4  

Uczciwość c19.51  d24.24  w21.62  C26.47  D34.78  W29.82  

Nadzieja c9.76  d6.06  w8.11  C2.94  D0  W1.75  

Sprawiedliwość c21.95  d24.24  w22.97  C26.47  D13.04  W21.05  

Zdolność przebaczania c4.88  d9.09  w6.76  C2.94  D0  W1.75  

Udane życie osobiste c9.76  d3.03  w6.76  C32.35  D21.74  W28.07  

Otwartość na innych c4.88  d0  w2.7  C2.94  D4.35  W3.51  

Poszanowanie innych ludzi c17.07  d15.15  w16.22  C2.94  D4.35  W3.51  

Poczucie bycia przydatnym, po-
trzebnym c9.76  d3.03  w6.76  C11.76  D21.74  W15.79  

Szacunek u innych ludzi c7.32  d18.18  w12.16  C23.53  D26.09  W24.56  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

Możliwość angażowania się w życie 
społeczne c4.88  d0  w2.7  C5.88  D0  W3.51  

Moja obecna rodzina c29.27  d45.45  w36.49  C23.53  D56.52  W36.84  

Posiadanie dzieci w przyszłości c0  d9.09  w4.05  C17.65  D21.74  W19.3  

Dobre zdrowie c29.27  d33.33  w31.08  C8.82  D30.43  W17.54  

Sprawność fizyczna c7.32  d9.09  w8.11  C17.65  D13.04  W15.79  

Spokój w życiu c2.44  d18.18  w9.46  C0  D17.39  W7.02  

Bóg c34.15  d33.33  w33.78  C35.29  D21.74  W29.82  

Patriotyzm, dobro ojczyzny c7.32  d3.03  w5.41  C11.76  D8.7  W10.53  

Wolność głoszenia własnych po-
glądów c0  d0  w0  C2.94  D17.39  W8.77  

Wyjazdy, podróże c4.88  d9.09  w6.76  C5.88  D17.39  W10.53  

Rozrywka, zabawa c14.63  d6.06  w10.81  C17.65  D13.04  W15.79  

Życie pełne przygód i wrażeń c4.88  d21.21  w12.16  C17.65  D26.09  W21.05  

Tabela 15. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Zaznacz maksymalnie 7 odpowiedzi.
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ZDROWIE – CZAS WOLNY

Jednym z przejawów kondycji zdrowotnej społeczeństw 
jest sposób odżywiania się oraz jakość spożywanych 
produktów. Zwiększająca się ruchliwość społeczna, nie-
normowany czas pracy, a także kultura spędzania czasu 
wolnego sprzyja powstawaniu nowych restauracji i ba-
rów. Spośród badanych przez CBOS zaledwie czterech 
na siedmiu Polaków swoje posiłki określa jako podobne 
do posiłków swoich rodziców (57%); zdecydowana więk-
szość twierdzi, że zdrowo się odżywia, a dla ponad połowy 
warunkiem poprawy stanu zdrowia jest właśnie dieta. 
Jakkolwiek mówi się, że dieta Polaków jest zbilansowana, 
to z deklaracji badanych przez CBOS wynika, że jedzą za 
mało ryb, ryżu, kasz oraz owoców i warzyw. W nadmiarze 
spożywane są słodycze, kawa, napoje słodzone, jak rów-
nież pieczywo i inne produkty mączne (Feliksiak, 2014). 

Europejczycy mają problem z nadwagą, a Światowa 
Organizacja Zdrowia wzywa do wdrażania programów 
profilaktycznych zachęcających do prowadzenia zdro-
wego trybu życia. Według danych WHO ponad 50% 
Europejczyków ma nadwagę, a ponad 20% osób jest oty-
łych (World Health Organization, 2013). Według danych 
Światowej Organizacji Zdrowia w 2010 r. ponad połowa 
Europejczyków miała problem z nadwagą (56,1%), pod-
czas gdy w 2014 r. było to już 58,0%. Szacuje się, że do 
2025 r. nastąpi wzrost liczby osób z nadwagą do 71,8% 
(Better food and nutrition in Europe: a progress report 
monitoring policy implementation in the WHO European 
Region, 2018). 

WHO wskazuje, że   w niektórych krajach Europy wskaź-
niki nadwagi i otyłości przestały rosnąć, a wyższy status 
społeczny i ekonomiczny niekoniecznie koreluje z niż-
szymi wskaźnikami nadwagi i otyłości. Ponadto anali-
za pokazuje, że   otyłość i nadwaga, które pojawiają się 
w dzieciństwie, prowadzą do większej liczby problemów 
zdrowotnych w wieku dorosłym (WHO, 2021). 

Jedną z form zachowania prawidłowego rozwoju psy-
chicznego i fizycznego jest aktywność sportowa. Dlatego 

w badaniu podjęto kwestie sposobów spędzania wolnego 
czasu, aktywności fizycznej i zwyczajów żywieniowych.

Powszechnie panująca opinia pozwala stwierdzić, że mło-
dzi ludzie bardzo wysoko cenią sobie czas wolny, traktu-
jąc go jako przeznaczony tylko dla nich. Jednak analiza 
danych wyraźnie pokazała, że młodzi coraz więcej cza-
su wolnego spędzają przed smartfonem, przygotowując 
różne potrawy, spotykając się ze znajomymi oraz przy 
wykonywaniu różnych prac domowych jak np. sprzątanie, 
rozwijanie swoich zainteresowań lub na wykonywaniu 
innych rzeczy. Rzadziej natomiast uprawiają sport oraz 
oglądają telewizję.

Dziewczęta częściej też spotykają się ze swoimi koleżan-
kami lub kolegami, korzystają ze smartfonu lub tabletu 
albo rozwijają swoje zainteresowania. Chłopcy najczęściej 
uprawiają sport, sięgają po smartfon lub tablet oraz spoty-
kają się ze znajomymi. Dziewczęta częściej są angażowane 
do gotowania i sprzątania, co świadczy o nadal obowiązu-
jącym patriarchalnym modelu rodziny.

Ogólnie obserwuje się tendencję do odchodzenia mło-
dzieży od aktywności fizycznej, co może być spowodo-
wane obecnymi obostrzeniami związanymi z pandemią 
Covid-19. Spada też wskaźnik oglądających telewizję. 
Z drugiej strony zaczynają się ujawniać zachowania ukie-
runkowane na indywidualny rozwój jednostki (smartfon, 
gotowanie, spotkania ze znajomymi). Należy też pamię-
tać o tym, że młodzież w tym wieku należy do generacji 
iGen, czyli urodzonych w latach 1995-2012. Ta generacja 
według Jean M. Twenge jest mniej zbuntowana, bardziej 
tolerancyjna, mniej szczęśliwa i zupełnie nieprzygotowana 
do dorosłości (Twenge, 2018). 

Zgodnie z podstawą programową szkoła ma zapewnić nie 
tylko odpowiednie warunki do łagodnego wprowadzenia 
dziecka w świat wiedzy, przygotowania do wykonywania 
obowiązków ucznia oraz wdrażać do samorozwoju, ale 
również wspierać rozwój fizyczny, psychiczny, intelektu-
alny i społeczny oraz ukształtować zwyczaj aktywności 
fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Wiele 
uwagi poświęca się również edukacji zdrowotnej uczniów 
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(Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komenta-
rzem. Szkoła podstawowa. Wychowanie fizyczne, n.d.). 

W świetle wyników socjologicznych badań empirycz-
nych przeprowadzonych w ramach Diagnozy Społecznej 
Uczniów 2021 odnoszących się do kwestii aktywności 
fizycznej  wśród młodzieży nadal dominuje jazda na ro-
werze oraz gra w piłkę nożną. Zmniejszył się też odsetek 
respondentów, którzy uprawiają aktywności wymagające 
infrastruktury sportowej (pływanie, gimnastyka, piłka 
ręczna, siatkówka, sporty zimowe, aerobik, taniec, sporty 
militarne). Po drugie młodzież rzadziej uprawia aktywność 
fizyczną w ogóle. 

Przyczynę tego stanu rzeczy można częściowo rozpa-
trywać, jako skutek pandemii Covid-19, w wyniku której 
niektóre obiekty sportowe były pozamykane. Młodzież 
siłą rzeczy zmuszona została do „ucieczki” w aktywności 
alternatywne. 

Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną w 2021 r., to blisko 
trzech na czterech badanych uprawia ją przynajmniej 
raz na tydzień. Niepokojący jest jednak fakt, że wciąż 
duży jest odsetek uczniów, którzy nie podejmują żadnej 
aktywności fizycznej, a częstotliwość uprawiania sportu 
zmienia się wraz z wiekiem badanych. Im uczniowie starsi, 
tym jest ona mniejsza.

Aktywność fizyczna ma niewątpliwie przełożenie na su-
biektywną ocenę stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Efekt 
pandemii, który wymusił ograniczenie aktywności fizycz-
nej, wywołał także zmiany w postrzeganiu przez uczniów 
własnej sprawności fizycznej. 

Młodsi uczniowie znacznie częściej wskazują na dobrą 
kondycję, podczas gdy uczniowie z klas starszych już rza-
dziej. W grupie uczniów starszych, podobnie jak w przy-
padku częstotliwości uprawiania sportu, pogłębia się róż-
nica pomiędzy dziewczętami a chłopcami. 

Jakkolwiek duża część ankietowanych dobrze i bardzo 
dobrze oceniła swoją kondycję fizyczną, to już deklaracje 
stanu zdrowia nie są aż tak oczywiste i jednoznaczne. 

Kolejnym wskaźnikiem określającym kondycję fizyczną 
człowieka może być poziom niewyspania, który jest nie-
pokojąco wysoki.

Podsumowując zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostat-
nich trzech lat w obszarze aktywności fizycznej, należy 
stwierdzić, że aktywność młodzieży w zakresie wykorzy-
stania czasu wolnego podąża w niekorzystnym kierunku. 
Uczniowie rzadziej uprawiają sport i oglądają telewizję. 
Jednak aktywności zdają się podążać w zupełnie innym 
kierunku niż pożądany społecznie. Respondenci częściej 
też sięgają po smartfon lub tablet, spotykają się z rówie-
śnikami, gotują oraz rozwijają swoje zainteresowania 
i hobby. Ma to swoje konsekwencje, gdyż uczniowie 
gorzej oceniają swoją sprawność fizyczną, ogólny stan 
zdrowia, a także częściej deklarują niewyspanie.

Niewątpliwie zmiany te można tłumaczyć pandemią Co-
vid-19, jednak nie do końca. Niezaprzeczalny jest fakt, że 
aktywność fizyczna młodego człowieka organizowana 
jest na trzech płaszczyznach, takich jak: szkoła, organiza-
cje pozarządowe – kluby, stowarzyszenia, indywidualna 
aktywność. 

Koronawirus wymusił zajęcia online, co przełożyło się na 
spadek aktywności fizycznej wśród młodzieży. Z drugiej 
jednak strony czas pandemii był niekorzystny dla sektora 
NGO. Aż 65% organizacji pozarządowych ocenia, że pan-
demia pogorszyła ich sytuację, 41% zawiesiło większość 
działań sprzed pandemii, a 57% odnotowało w 2020 r. 
niższe przychody niż w roku poprzednim. 

Zatem w celu zwiększenia aktywności fizycznej wśród 
młodzieży należy prowadzić działania na trzech płasz-
czyznach: szkoła, stowarzyszenia, rodzina.
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 16. W JAKI SPOSÓB NAJCHĘTNIEJ SPĘDZASZ CZAS WOLNY (POZA LEKCJAMI)?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Uprawiam sport c58.54  d33.33  w47.3  C64.71  D26.09  W49.12  

Oglądam telewizję c29.27  d30.3  w29.73  C29.41  D21.74  W26.32  

Czytam książkę c14.63  d24.24  w18.92  C8.82  D21.74  W14.04  

Gotuję c9.76  d15.15  w12.16  C17.65  D21.74  W19.3  

Spotykam się z koleżankami/kole-
gami c51.22  d66.67  w58.11  C41.18  D65.22  W50.88  

Sprzątam/wykonuję prace domowe c19.51  d30.3  w24.32  C20.59  D17.39  W19.3  

Surfuję po Internecie c46.34  d6.06  w28.38  C35.29  D47.83  W40.35  

Robię coś na smartfonie/tablecie  
(gram w gry, oglądam filmy itp.) c56.1  d36.36  w47.3  C52.94  D60.87  W56.14  

Oddaję się swoim zainteresowa-
niom/hobby c36.59  d45.45  w40.54  C52.94  D43.48  W49.12  

Robię coś innego c21.95  d15.15  w18.92  C11.76  D13.04  W12.28  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 17. CZY UPRAWIASZ JAKIŚ SPORT POZA LEKCJAMI WF. W SZKOLE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Nie uprawiam żadnej aktywności 
fizycznej c9.76  d15.15  w12.16  C11.76  D13.04  W12.28  

Aerobik c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Taniec c0  d18.18  w8.11  C0  D17.39  W7.02  

Bieganie/jogging/nordic walking c12.2  d0  w6.76  C0  D13.04  W5.26  

Jazda na rowerze c58.54  d39.39  w50  C41.18  D39.13  W40.35  

Jazda na nartach/inne sporty 
zimowe c14.63  d6.06  w10.81  C5.88  D8.7  W7.02  

Pływanie c26.83  d12.12  w20.27  C23.53  D0  W14.04  

Piłka nożna c46.34  d3.03  w27.03  C61.76  D0  W36.84  

Koszykówka c17.07  d0  w9.46  C14.71  D0  W8.77  

Siatkówka c9.76  d30.3  w18.92  C17.65  D30.43  W22.81  

Piłka ręczna c7.32  d3.03  w5.41  C8.82  D0  W5.26  

Rugby c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Gry zespołowe c12.2  d3.03  w8.11  C5.88  D0  W3.51  

Karate/judo/inne sztuki walki c2.44  d9.09  w5.41  C8.82  D0  W5.26  

Jazda na wrotkach, rolkach fiszkach c9.76  d24.24  w16.22  C0  D17.39  W7.02  

Gimnastyka c7.32  d15.15  w10.81  C0  D4.35  W1.75  

Wyczynowa jazda na rowerze/
motorze c12.2  d0  w6.76  C26.47  D0  W15.79  

Jazda konna c2.44  d3.03  w2.7  C0  D26.09  W10.53  

Sporty militarne (ASG) c7.32  d0  w4.05  C0  D0  W0  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 18. JAK CZĘSTO UPRAWIASZ SPORT, POZA LEKCJAMI WF. W SZKOLE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c24.39  d15.15  w20.27  C23.53  D8.7  W17.54  

Kilka razy w tygodniu c48.78  d39.39  w44.59  C47.06  D43.48  W45.61  

Mniej więcej raz na tydzień c9.76  d30.3  w18.92  C8.82  D13.04  W10.53  

Kilka razy w miesiącu c4.88  d0  w2.7  C5.88  D26.09  W14.04  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c4.88  d6.06  w5.41  C8.82  D4.35  W7.02  

W ogóle nie uprawiam sportu c7.32  d9.09  w8.11  C5.88  D4.35  W5.26  

TABELA 19. JAK OCENIASZ SWOJĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Bardzo dobrze c24.39  d33.33  w28.38  C29.41  D17.39  W24.56  

Raczej dobrze c48.78  d60.61  w54.05  C50  D56.52  W52.63  

Ani dobrze, ani źle c19.51  d3.03  w12.16  C11.76  D21.74  W15.79  

Raczej źle c7.32  d3.03  w5.41  C8.82  D4.35  W7.02  

Bardzo źle c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Trudno ocenić c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Wędkowanie c9.76  d0  w5.41  C20.59  D4.35  W14.04  

Inne c34.15  d15.15  w25.68  C5.88  D30.43  W15.79  

Tabela 17. Czy uprawiasz jakiś sport poza lekcjami WF. w szkole?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 21. JAK CZĘSTO CZUJESZ SIĘ NIEWYSPANY(A)?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c39.02  d30.3  w35.14  C35.29  D34.78  W35.09  

Kilka razy w tygodniu c29.27  d24.24  w27.03  C32.35  D39.13  W35.09  

Mniej więcej raz na tydzień c17.07  d18.18  w17.57  C5.88  D17.39  W10.53  

Kilka razy w miesiącu c4.88  d6.06  w5.41  C11.76  D4.35  W8.77  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c2.44  d0  w1.35  C5.88  D0  W3.51  

Nie mam problemów ze snem c7.32  d21.21  w13.51  C8.82  D4.35  W7.02  
        

TABELA 20. JAK OGÓLNIE OCENIASZ SWÓJ OBECNY STAN ZDROWIA?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Bardzo dobrze c43.9  d39.39  w41.89  C47.06  D30.43  W40.35  

Raczej dobrze c46.34  d54.55  w50  C38.24  D47.83  W42.11  

Ani dobrze, ani źle c7.32  d3.03  w5.41  C11.76  D17.39  W14.04  

Raczej źle c2.44  d3.03  w2.7  C2.94  D0  W1.75  

Bardzo źle c0  d0  w0  C0  D4.35  W1.75  
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ZDROWIE – ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE

Zdrowy tryb życia opiera się nie tylko na aktywności fi-
zycznej, ale także na zbilansowanej diecie i regularnych 
posiłkach bogatych w białko, przyjmowanych w regular-
nych odstępach czasu, przynajmniej trzy razy dziennie. 
W kwestionariuszu ankiety postawiono pytanie, gdzie 
uczniowie najczęściej spożywają poszczególne posiłki. 

Dość powszechne jest spożywanie śniadań w domu czy 
też w szkole. Główny posiłek dnia (obiad) spożywa prawie 
każdy uczeń. Zdecydowana większość jadała go w domu 
lub w szkole.

Podwieczorek zazwyczaj należy do tych posiłków, które są 
nieprzymusowe, jednak spożyte w odpowiedniej godzinie 
pozwalają na zaspokojenie głodu w odstępie czasowym 
dzielącym obiad i kolację. 

Kolacja, podobnie jak obiad, jest tym posiłkiem, który 
spożywa niemal każdy uczeń i zazwyczaj je ją w domu.

W celu pogłębienia analizy zwyczajów żywieniowych 
ankietowanych poruszono szereg zagadnień, wśród któ-
rych znalazła się deklarowana częstotliwość spożycia 
czekolady, ciastek, chipsów, słonych przekąsek, napojów 
energetycznych, a także owoców, warzyw czy też stoso-
wania leków przeciwbólowych i suplementów diety.

Podsumowując rozważania na temat zdrowego sposobu 
odżywiania, należy stwierdzić, że jakkolwiek zmiany 
nawyków żywieniowych nie są rewolucyjne, to jednak 
zmierzają w niepożądanym kierunku. Z jednej strony 
zdecydowana większość badanych deklaruje prozdro-
wotne nawyki żywieniowe, z drugiej zaś badania po-
kazują, że młodzież coraz gorzej się odżywia i ma tego 
świadomość. 

Warto zatem podjąć działania zmierzające do zwiększe-
nia aktywności fizycznej przy jednoczesnej profilaktyce 
zdrowego odżywiania. Zgodnie z zaleceniami Instytutu 
Żywności i Żywienia, opracowanymi przez ekspertów 

Instytutu Żywności i Żywienia pod kierunkiem prof. M. 
Jarosza, aktywność fizyczna leży u podstaw zdrowego 
stylu życia. Dopiero na dalszym miejscu znajdują się 
odpowiednio dobrane składniki pokarmowe, takie jak 
owoce i warzywa, następnie produkty zbożowe (“Na-
ukowcy zmodyfikowali zalecenia dotyczące zdrowego 
żywienia” n.d.), które są głównym źródłem włókna po-
karmowego (Kunachowicz & Wojtasik, 2012), a także 
cennym źródłem energii (Traczyk & Jarosz, 2012). Na-
stępnie wymienia się białka pochodzenia zwierzęcego: 
jaja, mleko i produkty mleczne, mięso czerwone, białe 
i z ryb, będące podstawowym składnikiem komórek 
w ciele człowieka, a także istotnym czynnikiem wzrostu 
(Jarosz & Charzewska, 2012). Na kolejnym szczeblu pi-
ramidy żywieniowej znajdują się produkty zbożowe oraz 
ich pochodne (Jarosz, 2012a). 

Mleko i produkty pochodne stanowią istotny element 
diety człowieka. Przy czym zgodnie z zaleceniami die-
tetyków nie powinno się ich spożywać w dużej ilości 
(trzy porcje dziennie) ze względu na wysoką zawartość 
cholesterolu. Stanowią one źródło dobrze przyswajalne-
go wapnia oraz witamin z grupy B (Jarosz, Respondek, 

Wolnicka, Sajór, & Wierzejska, 2012), jak również kwasu 
foliowego, witaminy A i magnezu. Warto podkreślić, że 
mleko dostarcza stosunkowo mało kalorii (Jarosz, 2012a).

Mięso w ogólnym tego słowa znaczeniu (drobiowe, wie-
przowe, wołowe), które stanowi podstawowe źródło 
białka (Jarosz & Charzewska, 2012), powinno być spo-
żywane w niewielkiej ilości. Zgodnie z normami żywienia 
dla ludności polskiej dzienne zapotrzebowanie na mięso 
wynosi 10%-15% (Jarosz, 2012b). Dobrą alternatywą 
dla mięsa zwierzęcego jest mięso ryb morskich, rośliny 
strączkowe i jaja (Jarosz, 2012a). 

Na samym szczycie piramidy powinny znaleźć się oleje, 
tłuszcze i orzechy stanowiące źródło energii oraz wi-
tamin z grupy A, D, E i K. Zapotrzebowanie na tłuszcze 
uzależnione jest od wieku człowieka oraz jego stanu 
fizjologicznego. Trudno jednak oszacować dzienny li-
mit spożycia tych związków. Eksperci uznają, że osoby 
dorosłe powinny je spożywać w minimalnej ilości, pod 
warunkiem stosowania zbilansowanej diety zawierającej 
odpowiednią porcję węglowodanów, które także są źró-
dłem tłuszczów (Szponar, Mojska, & Ołtarzewski, 2012).
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 22. GDZIE NAJCZĘŚCIEJ SPOŻYWASZ ŚNIADANIE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

W domu c75.61  d96.97  w85.14  C70.59  D65.22  W68.42  

W szkole c17.07  d0  w9.46  C23.53  D21.74  W22.81  

W innym miejscu poza szkołą 
i domem c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Najczęściej nie jem śniadań c7.32  d3.03  w5.41  C5.88  D13.04  W8.77  
        
TABELA 23. GDZIE NAJCZĘŚCIEJ SPOŻYWASZ OBIAD?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

W domu c87.8  d90.91  w89.19  C94.12  D91.3  W92.98  

W szkole c9.76  d9.09  w9.46  C5.88  D4.35  W5.26  

W innym miejscu poza szkołą 
i domem c2.44  d0  w1.35  C0  D0  W0  

Najczęściej nie jem obiadów c0  d0  w0  C0  D4.35  W1.75  
        
TABELA 24. GDZIE NAJCZĘŚCIEJ SPOŻYWASZ PODWIECZOREK?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

W domu c63.41  d81.82  w71.62  C58.82  D69.57  W63.16  

W szkole c2.44  d3.03  w2.7  C20.59  D4.35  W14.04  

W innym miejscu poza szkołą 
i domem c2.44  d0  w1.35  C0  D0  W0  

Najczęściej nie jem podwieczorków c31.71  d15.15  w24.32  C20.59  D26.09  W22.81  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 25. GDZIE NAJCZĘŚCIEJ SPOŻYWASZ KOLACJĘ?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

W domu c95.12  d96.97  w95.95  C97.06  D95.65  W96.49  

W szkole c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

W innym miejscu poza szkołą 
i domem c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Najczęściej nie jem kolacji c4.88  d3.03  w4.05  C0  D4.35  W1.75  
        

TABELA 26. JAK CZĘSTO SPOŻYWASZ POSZCZEGÓLNE PRZEKĄSKI?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie

Czekolada c7.32  d9.09  w8.11  C11.76  D4.35  W8.77  

Ciastka c4.88  d6.06  w5.41  C11.76  D13.04  W12.28  

Chipsy lub słone przekąski c7.32  d6.06  w6.76  C11.76  D13.04  W12.28  

Owoce c41.46  d45.45  w43.24  C29.41  D39.13  W33.33  

Warzywa c34.15  d24.24  w29.73  C35.29  D26.09  W31.58  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Kilka razy w tygodniu

Czekolada c17.07  d21.21  w18.92  C17.65  D17.39  W17.54  

Ciastka c31.71  d9.09  w21.62  C20.59  D4.35  W14.04  

Chipsy lub słone przekąski c29.27  d6.06  w18.92  C20.59  D21.74  W21.05  

Owoce c29.27  d42.42  w35.14  C38.24  D21.74  W31.58  

Warzywa c31.71  d48.48  w39.19  C32.35  D43.48  W36.84  

Kilka razy w miesiącu

Czekolada c26.83  d33.33  w29.73  C17.65  D21.74  W19.3  

Ciastka c17.07  d21.21  w18.92  C44.12  D26.09  W36.84  

Chipsy lub słone przekąski c21.95  d30.3  w25.68  C32.35  D13.04  W24.56  

Owoce c9.76  d3.03  w6.76  C8.82  D8.7  W8.77  

Warzywa c4.88  d6.06  w5.41  C11.76  D4.35  W8.77  

Mniej więcej raz na tydzień

Czekolada c21.95  d21.21  w21.62  C32.35  D30.43  W31.58  

Ciastka c26.83  d48.48  w36.49  C14.71  D34.78  W22.81  

Chipsy lub słone przekąski c31.71  d36.36  w33.78  C29.41  D26.09  W28.07  

Owoce c12.2  d9.09  w10.81  C17.65  D26.09  W21.05  

Warzywa c19.51  d12.12  w16.22  C14.71  D21.74  W17.54  

Tabela 26. Jak często spożywasz poszczególne przekąski?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

W ogóle

Czekolada c14.63  d3.03  w9.46  C0  D13.04  W5.26  

Ciastka c9.76  d3.03  w6.76  C0  D4.35  W1.75  

Chipsy lub słone przekąski c4.88  d3.03  w4.05  C2.94  D4.35  W3.51  

Owoce c2.44  d0  w1.35  C0  D4.35  W1.75  

Warzywa c2.44  d6.06  w4.05  C2.94  D4.35  W3.51  

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Mniej wicej raz w miesiącu lub rzadziej

Czekolada c12.2  d12.12  w12.16  C20.59  D13.04  W17.54  

Ciastka c9.76  d12.12  w10.81  C8.82  D17.39  W12.28  

Chipsy lub słone przekąski c4.88  d18.18  w10.81  C2.94  D21.74  W10.53  

Owoce c4.88  d0  w2.7  C5.88  D0  W3.51  

Warzywa c7.32  d3.03  w5.41  C2.94  D0  W1.75  

Tabela 26. Jak często spożywasz poszczególne przekąski?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 27. JAK CZĘSTO ZAŻYWASZ SUPLEMENTY DIETY (NP. WITAMINY)?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c26.83  d33.33  w29.73  C29.41  D13.04  W22.81  

Kilka razy w tygodniu c12.2  d18.18  w14.86  C5.88  D39.13  W19.3  

Mniej więcej raz na tydzień c4.88  d18.18  w10.81  C11.76  D8.7  W10.53  

Kilka razy w miesiącu c14.63  d6.06  w10.81  C14.71  D8.7  W12.28  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c14.63  d3.03  w9.46  C8.82  D17.39  W12.28  

Wcale c26.83  d21.21  w24.32  C29.41  D13.04  W22.81  

TABELA 28. JAK OKREŚLASZ SWOJE ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Moje zwyczaje żywieniowe są cał-
kowicie zdrowe c17.07  d15.15  w16.22  C20.59  D21.74  W21.05  

Moje zwyczaje żywieniowe są tro-
chę zdrowe, a trochę niezdrowe c78.05  d75.76  w77.03  C67.65  D69.57  W68.42  

Moje zwyczaje żywieniowe są cał-
kowicie niezdrowe c0  d3.03  w1.35  C2.94  D4.35  W3.51  

Trudno ocenić c4.88  d6.06  w5.41  C8.82  D4.35  W7.02  
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ZDROWIE – UŻYWKI I LEKI (ALKOHOL, 
PAPIEROSY, INNE)

Do niedawna głównymi nałogami młodzieży było: pale-
nie papierosów, picie alkoholu i zażywanie narkotyków. 
Raporty z badań „Młodzi i substancje psychoaktywne”, 
przeprowadzonych wśród uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów, realizowanych przez Stowarzyszenie Produ-
centów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, wskazują 
na zwiększający się odsetek uczniów szkół podstawowych 
uwrażliwionych na problem palenia papierosów oraz znacz-
ny wzrost popularności picia alkoholu w różnych postaciach. 
Jakkolwiek spożywających alkohol uczniów klas młodszych 
szkół podstawowych można określić mianem „nieświado-
mych początkujących”, to uczniowie ostatnich klas szkół 
podstawowych są już doświadczonymi „smakoszami piwa”.

Zwiększa się również powszechność zażywania prepara-
tów poprawiających zdolność koncentracji, często wywo-
łujących, jako skutek uboczny, halucynacje. Do niedaw-
na ignorowano ten problem ze względu na okazjonalne 
przyjmowanie przez uczniów leków dostępnych w aptece 
bez recepty, a cieszących się popularnością ze względu 
na efekty pojawiające się po zażyciu dawki wyższej niż 
terapeutyczna (Potocka-Banaś et al., 2013). Do tej grupy 
środków powszechnie dostępnych można zaliczyć napoje 
energetyczne, niekiedy łączone z alkoholem, oraz leki 
w dawkach znacznie przekroczonych.

Napoje energetyczne stanowią uzupełnienie diety w celu 
poprawy koncentracji i zwalczenia objawów zmęczenia. 
Ze względu na zawartość kofeiny, tauryny, glukozy, a tak-
że ryboflawiny, pirydoksyny i guarany często sięgają po 
nie osoby aktywne fizycznie. Należy jednak mieć świa-
domość, że są to używki o udokumentowanym negatyw-
nym wpływie na organizm człowieka. Z tego powodu nie 
powinny być podawane osobom poniżej 16. roku życia 
(Pawlas, Hołojda & Burst, 2017).

Na przestrzeni ostatnich lat nieznacznie wzrosło spożycie 
przez młodzież napojów energetyzowanych. Napoje ener-
getyczne częściej spożywali uczniowie z klas starszych 

(VII-VIII) niż z młodszych (V-VI), a także dziewczęta niż 
chłopcy. Ci ostatni raczej przestali zażywać tego typu 
substancje. 

Ważnym aspektem przeciwdziałania uzależnieniom jest 
prowadzenie odpowiedniej profilaktyki, edukacji i wzmac-
nianie postaw proaktywnych na rzecz „Zachowania Trzeź-
wego Umysłu”. Obowiązujący w Polsce zakaz palenia 
wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów 
tytoniowych i papierosów elektronicznych, zdaje się nie-
skuteczny w niektórych miejscach. Zdarzają się przypadki, 
gdy co jakiś czas jesteśmy narażeni na wdychanie dymu 
tytoniowego na terenie lub wokół placówek systemu 
oświaty, pomocy społecznej, uczelni wyższych, przy wej-
ściach do pomieszczeń zakładów pracy, obiektów kultury 
i wypoczynku, użytku publicznego, przy wejściach do 
lokali gastronomiczno-rozrywkowych, na przystankach 
komunikacji publicznej, a także wokół ogólnodostępnych 
miejsc przeznaczonych do zabaw dla dzieci. Pomimo licz-
nych obostrzeń papieros towarzyszy człowiekowi niemal 
w każdym miejscu, a nieprzestrzeganie zakazu palenia 
tytoniu wydaje się bardzo rozpowszechnione. 

Bardzo mały procent uczniów ma do czynienia z osobami, 
które na co dzień palą marihuanę – narkotyk w Polsce 
zakazany, natomiast przedstawione statystyki nie pozo-
stawiają wątpliwości, że dopalacze nie zostały całkowicie 
wyeliminowane z otoczenia uczniów szkół podstawo-
wych. Co więcej, bardzo często problem potrafi narasta, 
zwłaszcza w grupie uczniów starszych, zarówno w przy-
padku dziewcząt, jak i chłopców. 

Według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2020 
r. odnotowano 1675 przypadków zatruć zgłoszonych do 
systemu SMIOD. Największą liczbę zgłoszeń odnotowano 
w styczniu, lutym oraz w marcu, a także w czerwcu, lipcu 
i sierpniu. Można zatem stwierdzić, że młodzież zażywa 
dopalacze podczas wyjazdów kolonijnych lub w czasie 
ferii. Województwami najbardziej zagrożonymi są woje-
wództwa: łódzkie, śląskie, wielkopolskie, kujawsko-po-
morskie oraz mazowieckie. Z kolei najmniej zagrożone są 
województwa: podkarpackie, opolskie, warmińsko-ma-
zurskie oraz świętokrzyskie (Raport Głównego Inspektora 
Sanitarnego dotyczący zatruć środkiem zastępczym lub 
nową substancją psychoaktywną w Polsce, 2021).
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Jak wynika z badań, najczęściej uczeń szkoły podsta-
wowej w ciągu ostatniego roku przebywał w obecno-
ści rówieśnika spożywającego piwo, które piją częściej 
uczniowie starsi niż młodsi.  

Wino nie należy do trunków popularnych wśród młodzie-
ży. Wódka, podobnie jak wino, nie jest tak popularnym 
alkoholem wśród młodzieży, jak piwo.  

Alkoholem najczęściej spożywanym przez uczniów nadal 
pozostaje przysłowiowy „szampan” (wino musujące). Ma 
to zapewne korzenie w przyzwoleniu dorosłych na spró-
bowanie niewielkiej ilości tego alkoholu przez młodego 
człowieka w ich towarzystwie przy okazji różnego rodzaju 
imprez okolicznościowych.

Podsumowując rozważania na temat palenia przez mło-
dzież papierosów, zażywania różnych substancji odurza-
jących, a także spożycia alkoholu, warto zastanowić się 
nad kwestią dosyć wysokiego odsetka młodych ludzi, 
którym te wszystkie niebezpieczne substancje towa-
rzyszą w ich życiu codziennym. Analizując dane z 2021 
r., można zauważyć, że przebywanie w środowisku, 
w którym zażywane są różnego rodzaju środki psychoak-
tywne, determinuje częstotliwość ich zażywania przez 
ankietowanych. Największy wpływ ma przebywanie 
w otoczeniu osób zażywających dopalacze, palących 
marihuanę, spożywających wino, wódkę, szampana lub 
sięgających po drinka. Obecność w środowisku, które 
tylko pali papierosy, umiarkowanie wpływa na palenie 
papierosów oraz spożywanie piwa. Innymi słowy, pa-
lenie papierosów w środowisku koleżeńskim młodego 
człowieka nie będzie miało tak istotnego wpływu na to, 
że on sam zacznie palić papierosy. Jednak w przypad-
ku marihuany, dopalaczy, wina, wódki, szampana lub 
drinka sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Zażywa-
nie dopalaczy w grupie koleżeńskiej wyraźnie zwiększa 
szansę na to, że prędzej czy później ankietowany także 
ich spróbuje.

Nasze pogłębione analizy statystyczne znajdują potwier-
dzenie w badaniach porównawczych realizowanych 

w warszawskich gimnazjach, z których wynika, że picie 
alkoholu przez młodzież jest bezpośrednio związane 
z obserwowaniem negatywnych zachowań rodziców. 
Wpływ mają także ustalane przez rodziców zasady do-
tyczące picia alkoholu oraz przekonanie młodych ludzi 
o tym, że rodzice akceptują picie przez nich alkoholu 
(Okulicz-Kozaryn, Borucka, & Raduj, 2014).

Ponadto nasze analizy odnośnie do współzażywania 
poszczególnych używek wykazały, że palenie papie-
rosów znacznie zwiększa ryzyko wypicia piwa, wódki, 
szampana oraz drinka. Spożycie piwa zwiększa ryzyko 
zapalenia papierosa, konsumpcji wódki oraz drinka. Z ko-

lei spożycie wina niemalże za każdym razem związane 
jest także z zagrożeniem spożycia piwa, rzadziej drinka  
lub wódki. 

Marihuana oraz dopalacze są traktowane przez młodzież 
jako najwyższy poziom konsumpcji substancji psychoak-
tywnych. Są to substancje, po które ankietowani sięgają, 
gdy mają już za sobą doświadczenia niemalże ze wszyst-
kimi pozostałymi substancjami. Te dwie substancje (ma-
rihuana i dopalacze) wywierają także na siebie wpływ, 
gdyż marihuana w największym stopniu odpowiada za 
zażywanie dopalaczy, z kolei dopalacze w największym 
stopniu odpowiadają za palenie marihuany.
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 29. JAK CZĘSTO SPOŻYWASZ NAPOJE ENERGETYZOWANE LUB FUNKCJONALNE, ZAWIERAJĄCE KOFEINĘ, WYCIĄG Z 
GUARANY LUB RÓŻNE WITAMINY, MAGNEZ (NP. RED BULL, TIGER, BE POWER,  OSHEE, 4 MOTIVE, POWERADE ITP.)?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c4.88  d0  w2.7  C5.88  D0  W3.51  

Kilka razy w tygodniu c4.88  d3.03  w4.05  C20.59  D4.35  W14.04  

Mniej więcej raz na tydzień c7.32  d6.06  w6.76  C8.82  D4.35  W7.02  

Kilka razy w miesiącu c9.76  d12.12  w10.81  C5.88  D8.7  W7.02  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c14.63  d12.12  w13.51  C14.71  D39.13  W24.56  

Wcale c58.54  d66.67  w62.16  C44.12  D43.48  W43.86  

TABELA 30. JAK CZĘSTO ZAŻYWASZ LEKI PRZECIWBÓLOWE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c4.88  d0  w2.7  C2.94  D0  W1.75  

Kilka razy w tygodniu c0  d6.06  w2.7  C5.88  D0  W3.51  

Mniej więcej raz na tydzień c2.44  d6.06  w4.05  C8.82  D8.7  W8.77  

Kilka razy w miesiącu c7.32  d9.09  w8.11  C14.71  D26.09  W19.3  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c21.95  d33.33  w27.03  C17.65  D39.13  W26.32  

Wcale c63.41  d45.45  w55.41  C50  D26.09  W40.35  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 31. CZY W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY WIDZIAŁEŚ KOGOŚ ZE SWOICH RÓWIEŚNIKÓW, KTO: 
c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Wcale

palił papierosa c85.37  d87.88  w86.49  C50  D56.52  W52.63  

palił marihuanę c87.8  d93.94  w90.54  C73.53  D73.91  W73.68  

zażywał dopalaczy c87.8  d93.94  w90.54  C67.65  D78.26  W71.93  

pił piwo c85.37  d84.85  w85.14  C61.76  D60.87  W61.4  

pił wino c90.24  d93.94  w91.89  C67.65  D73.91  W70.18  

pił wódkę c80.49  d90.91  w85.14  C64.71  D69.57  W66.67  

pił szampana c82.93  d93.94  w87.84  C73.53  D69.57  W71.93  

pił drinka c85.37  d90.91  w87.84  C70.59  D73.91  W71.93  

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej

palił papierosa c2.44  d3.03  w2.7  C11.76  D8.7  W10.53  

palił marihuanę c0  d0  w0  C2.94  D4.35  W3.51  

zażywał dopalaczy c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

pił piwo c4.88  d6.06  w5.41  C11.76  D8.7  W10.53  

pił wino c0  d0  w0  C2.94  D4.35  W3.51  

pił wódkę c7.32  d3.03  w5.41  C8.82  D4.35  W7.02  

pił szampana c4.88  d0  w2.7  C5.88  D4.35  W5.26  

pił drinka c2.44  d3.03  w2.7  C8.82  D0  W5.26  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Kilka razy w miesiącu

palił papierosa c2.44  d0  w1.35  C8.82  D0  W5.26  

palił marihuanę c0  d0  w0  C0  D0  W0  

zażywał dopalaczy c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

pił piwo c2.44  d3.03  w2.7  C5.88  D4.35  W5.26  

pił wino c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

pił wódkę c2.44  d0  w1.35  C5.88  D0  W3.51  

pił szampana c2.44  d0  w1.35  C2.94  D0  W1.75  

pił drinka c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Mniej więcej raz na tydzień

palił papierosa c2.44  d0  w1.35  C2.94  D13.04  W7.02  

palił marihuanę c4.88  d0  w2.7  C2.94  D4.35  W3.51  

zażywał dopalaczy c2.44  d0  w1.35  C2.94  D4.35  W3.51  

pił piwo c2.44  d0  w1.35  C8.82  D4.35  W7.02  

pił wino c2.44  d0  w1.35  C8.82  D4.35  W7.02  

pił wódkę c4.88  d0  w2.7  C5.88  D4.35  W5.26  

pił szampana c2.44  d0  w1.35  C2.94  D8.7  W5.26  

pił drinka c4.88  d0  w2.7  C5.88  D4.35  W5.26  

Tabela 31. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy widziałeś kogoś ze swoich rówieśników, kto: 
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Kilka razy w tygodniu

palił papierosa c0  d3.03  w1.35  C11.76  D13.04  W12.28  

palił marihuanę c2.44  d0  w1.35  C0  D0  W0  

zażywał dopalaczy c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

pił piwo c0  d0  w0  C0  D4.35  W1.75  

pił wino c2.44  d0  w1.35  C2.94  D0  W1.75  

pił wódkę c0  d0  w0  C0  D4.35  W1.75  

pił szampana c2.44  d0  w1.35  C0  D0  W0  

pił drinka c2.44  d0  w1.35  C0  D4.35  W1.75  

Codziennie

palił papierosa c7.32  d6.06  w6.76  C14.71  D8.7  W12.28  

palił marihuanę c4.88  d6.06  w5.41  C20.59  D17.39  W19.3  

zażywał dopalaczy c9.76  d6.06  w8.11  C20.59  D17.39  W19.3  

pił piwo c4.88  d6.06  w5.41  C11.76  D17.39  W14.04  

pił wino c4.88  d6.06  w5.41  C14.71  D17.39  W15.79  

pił wódkę c4.88  d6.06  w5.41  C14.71  D17.39  W15.79  

pił szampana c4.88  d6.06  w5.41  C14.71  D17.39  W15.79  

pił drinka c4.88  d6.06  w5.41  C14.71  D17.39  W15.79  

Tabela 31. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy widziałeś kogoś ze swoich rówieśników, kto: 
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 32. CZY TY SAM(A) W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY:

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Wcale

zapalił(a)eś papierosa c90.24  d93.94  w91.89  C73.53  D78.26  W75.44  

zapalił(a)eś marihuanę c87.8  d93.94  w90.54  C79.41  D78.26  W78.95  

zażyłe(a)ś dopalaczy c87.8  d93.94  w90.54  C76.47  D78.26  W77.19  

wypiłe(a)ś piwo c90.24  d93.94  w91.89  C70.59  D73.91  W71.93  

wypiłe(a)ś wino c85.37  d93.94  w89.19  C79.41  D73.91  W77.19  

wypiłe(a)ś wódkę c85.37  d93.94  w89.19  C76.47  D73.91  W75.44  

wypiłe(a)ś szampana c85.37  d93.94  w89.19  C73.53  D78.26  W75.44  

wypiłe(a)ś drinka c85.37  d93.94  w89.19  C73.53  D78.26  W75.44  

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej

zapalił(a)eś papierosa c2.44  d0  w1.35  C8.82  D0  W5.26  

zapalił(a)eś marihuanę c0  d0  w0  C0  D0  W0  

zażyłe(a)ś dopalaczy c4.88  d0  w2.7  C0  D0  W0  

wypiłe(a)ś piwo c2.44  d0  w1.35  C5.88  D0  W3.51  

wypiłe(a)ś wino c4.88  d0  w2.7  C0  D0  W0  

wypiłe(a)ś wódkę c7.32  d0  w4.05  C2.94  D0  W1.75  

wypiłe(a)ś szampana c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

wypiłe(a)ś drinka c2.44  d0  w1.35  C2.94  D0  W1.75  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Kilka razy w miesiącu

zapalił(a)eś papierosa c0  d0  w0  C0  D0  W0  

zapalił(a)eś marihuanę c2.44  d0  w1.35  C0  D0  W0  

zażyłe(a)ś dopalaczy c0  d0  w0  C0  D0  W0  

wypiłe(a)ś piwo c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

wypiłe(a)ś wino c0  d0  w0  C0  D0  W0  

wypiłe(a)ś wódkę c0  d0  w0  C0  D0  W0  

wypiłe(a)ś szampana c2.44  d0  w1.35  C5.88  D0  W3.51  

wypiłe(a)ś drinka c2.44  d0  w1.35  C2.94  D0  W1.75  

Mniej więcej raz na tydzień

zapalił(a)eś papierosa c0  d0  w0  C0  D4.35  W1.75  

zapalił(a)eś marihuanę c0  d0  w0  C0  D4.35  W1.75  

zażyłe(a)ś dopalaczy c0  d0  w0  C0  D4.35  W1.75  

wypiłe(a)ś piwo c0  d0  w0  C2.94  D8.7  W5.26  

wypiłe(a)ś wino c0  d0  w0  C0  D8.7  W3.51  

wypiłe(a)ś wódkę c0  d0  w0  C2.94  D8.7  W5.26  

wypiłe(a)ś szampana c2.44  d0  w1.35  C0  D4.35  W1.75  

wypiłe(a)ś drinka c0  d0  w0  C0  D4.35  W1.75  

Tabela 32. Czy ty sam(a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Kilka razy w tygodniu

zapalił(a)eś papierosa c0  d0  w0  C0  D0  W0  

zapalił(a)eś marihuanę c2.44  d0  w1.35  C0  D0  W0  

zażyłe(a)ś dopalaczy c0  d0  w0  C0  D0  W0  

wypiłe(a)ś piwo c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

wypiłe(a)ś wino c2.44  d0  w1.35  C0  D0  W0  

wypiłe(a)ś wódkę c0  d0  w0  C0  D0  W0  

wypiłe(a)ś szampana c2.44  d0  w1.35  C0  D0  W0  

wypiłe(a)ś drinka c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

Codziennie

zapalił(a)eś papierosa c7.32  d6.06  w6.76  C17.65  D17.39  W17.54  

zapalił(a)eś marihuanę c7.32  d6.06  w6.76  C20.59  D17.39  W19.3  

zażyłe(a)ś dopalaczy c7.32  d6.06  w6.76  C23.53  D17.39  W21.05  

wypiłe(a)ś piwo c7.32  d6.06  w6.76  C14.71  D17.39  W15.79  

wypiłe(a)ś wino c7.32  d6.06  w6.76  C20.59  D17.39  W19.3  

wypiłe(a)ś wódkę c7.32  d6.06  w6.76  C17.65  D17.39  W17.54  

wypiłe(a)ś szampana c7.32  d6.06  w6.76  C17.65  D17.39  W17.54  

wypiłe(a)ś drinka c9.76  d6.06  w8.11  C17.65  D17.39  W17.54  

Tabela 32. Czy ty sam(a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
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PRZEMOC I AGRESJA

Zabiegi mające na celu przeciwdziałanie przemocy są 
realizowane przez organy administracji rządowej i jed-
nostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych 
w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1286), chyba że przepisy niniejszej usta-
wy stanowią inaczej. Organy administracji rządowej, jak 
również jednostki samorządu terytorialnego w ramach 
zadań własnych mają obowiązek opracowywania gmin-
nych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
poradnictwa i interwencji poprzez działania edukacyjne 
oraz zapewnienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 
Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie skali przemo-
cy w rodzinie, gdyż problematyka ta jest bardzo złożona 
i uzależniona od różnych czynników społecznych, demo-
graficznych, ekonomicznych i psychologicznych. Podjęcie 
tego zagadnienia znacznie wykraczałoby poza ramy tego 
opracowania.

Celem raportu jest ukazanie skali zjawiska w sposób naj-
bardziej ogólny i wychwycenie niektórych wskaźników 
zasługujących na uwagę. Respondentom zadano pytanie, 
jak często są świadkami przemocy fizycznej (lub psychicz-
nej) kierowanej do koleżanek lub kolegów.

Badanie wykazało spadek skali agresji fizycznej, na jaką 
narażeni są ankietowani. Wskaźnik ankietowanych, którzy 
byli świadkami przemocy doświadczanej przez koleżanki 
lub wskaźnik częstej przemocy, zmniejszył się głównie 
wśród młodszych uczniów, jednak nadal nierzadko zda-
rza się, że ankietowany spotyka się z przemocą fizyczną 
kierowaną do swoich rówieśników.

Agresja psychiczna lub emocjonalna towarzyszy młodym 
ludziom nie rzadziej niż fizyczna. Obecnie to dziewczęta 
najczęściej mają do czynienia z tym rodzajem agresji.
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 33. JAK CZĘSTO JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY FIZYCZNEJ KIEROWANEJ DO TWOICH KOLEŻANEK LUB KOLEGÓW?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c12.2  d0  w6.76  C26.47  D0  W15.79  

Kilka razy w tygodniu c12.2  d6.06  w9.46  C11.76  D4.35  W8.77  

Mniej więcej raz na tydzień c9.76  d0  w5.41  C11.76  D4.35  W8.77  

Kilka razy w miesiącu c7.32  d6.06  w6.76  C0  D4.35  W1.75  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c9.76  d15.15  w12.16  C14.71  D17.39  W15.79  

Wcale c48.78  d72.73  w59.46  C35.29  D69.57  W49.12  

TABELA 34. JAK CZĘSTO JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY EMOCJONALNEJ/PSYCHICZNEJ KIEROWANEJ DO TWOICH 
KOLEŻANEK LUB KOLEGÓW?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c9.76  d0  w5.41  C29.41  D4.35  W19.3  

Kilka razy w tygodniu c12.2  d6.06  w9.46  C11.76  D4.35  W8.77  

Mniej więcej raz na tydzień c2.44  d0  w1.35  C0  D0  W0  

Kilka razy w miesiącu c4.88  d9.09  w6.76  C8.82  D13.04  W10.53  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c14.63  d6.06  w10.81  C14.71  D21.74  W17.54  

Wcale c56.1  d78.79  w66.22  C35.29  D56.52  W43.86  
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GRANIE W GRY, KORZYSTANIE 
Z INTERNETU, SMARTFONA

W obecnym świecie, przepełnionym rozwiązaniami infor-
matycznymi, granie w gry komputerowe i gry wideo stanowi 
dosyć powszechne zjawisko. Jakkolwiek gry komputerowe 
nadal są dostępne na płytach CD/DVD, to rynek gier online 
w ciągu ostatnich trzech lat znacznie się rozwinął. Rynek 
gier wideo w Polsce szacuje się na ponad 824 mln dolarów 
i dalej odnotowuje dynamiczny wzrost. Z tym wynikiem 
Polacy weszli do pierwszej dwudziestki najbardziej docho-
dowych rynków krajowych. W Polsce jest blisko 20 mln za-
deklarowanych graczy, którzy najczęściej grają na kompute-
rach PC (Marszałkowski, Biedermann, & Rutkowski, 2021). 

Dla wielu graczy jest to główna forma spędzania wolnego 
czasu. Granie w różnego rodzaju gry coraz częściej dotyczy 
grupy małych dzieci, które czasami nie potrafią jeszcze 
czytać i pisać. Gry te są z reguły niedostosowane do ich 
wieku. Może to prowadzić nie tylko do brutalizowania i sek-
sualizowania rzeczywistości młodego człowieka, ale też do 
desensytyzacji (odwrażliwienia na realną przemoc wobec in-
nych ludzi) oraz do wycofywania się młodych ludzi z rzeczy-
wistego świata zabawy i relacji społecznych w stronę gier.

W ciągu ostatnich trzech lat znacznie wzrósł odsetek 
respondentów deklarujących codzienne granie w gry kom-
puterowe. Znacznie częściej po gry sięgali chłopcy. Jednak 
z roku na rok różnica ta coraz bardziej się zaciera.  

Przed kilkoma laty coraz częściej w środowisku nauczy-
cieli mówiło się o wprowadzaniu w szkołach przepisów 
regulujących używanie telefonów komórkowych i głośno 
grającego sprzętu Hi-Fi. Może to wynikać z różnych przy-
czyn. Wśród nich wymienia się korzystanie przez młodych 
ludzi z tych urządzeń pomiędzy lekcjami. Obecnie w wielu 
szkołach został wprowadzony zakaz korzystania z telefo-
nów komórkowych podczas lekcji oraz w czasie przerw.

Dane empiryczne zebrane w 2021 r. wyraźnie wskazują, 
że coraz więcej uczniów codziennie zabiera smartfon do 
szkoły. W tej kwestii płeć oraz poziom klasy nie ogrywają 

większego znaczenia. Przyczyn tego stanu rzeczy jest 
zapewne wiele. Można jednak zakładać, że wprowadzone 
w szkołach regulaminy korzystania z telefonów komórko-
wych wystarczająco regulują problem korzystania z tych 
urządzeń, a uczniowie zabierają ze sobą smartfony głów-
nie w celach komunikowania się z rodzicami.

Ważnym aspektem diagnozy społecznej jest to, co mło-
dzież robi w internecie. Skalę zjawiska prezentuje ta-
bela przedstawiająca czynności, jakie młodzi wykonują 
w internecie na co dzień. Młodych ludzi zapytano m.in. 
w jakim celu i jak często korzystają z internetu. Uczniowie 
na skali pięciopunktowej mieli zaznaczyć poszczególne 
odpowiedzi poprzez wskazanie ich częstotliwości. Tabela 
przedstawia zsumowane odpowiedzi wskazujące na fakt, 
że respondent wykonuje poszczególne czynności kilka 
razy na dzień lub przynajmniej raz dziennie.

Odnosząc się do danych empirycznych na temat tego, 
co młodzież robi w internecie, można stwierdzić, że na 
przestrzeni trzech lat młodzi w dużej części porzucili oglą-
danie YouTubea na rzecz platform streamingowych. Jest to 
największa zauważalna zmiana w ostatnich trzech latach. 
Częściej dotyczy to dziewcząt niż chłopców. 

Ważnym aspektem zmiany, jaka dokonała się w obszarze 
korzystania przez młodzież z internetu, jest wybuch pan-
demii i związane z tym przeniesienie edukacji do sfery on-
line, a także ograniczenie kontaktów „w realu”. W wyniku 
tego ankietowani częściej kontaktują się ze znajomymi 
za pomocą komunikatorów internetowych, jak również 
częściej grają w gry online. Poza tym raczej nie zauwa-
żono dynamicznych zmian w zachowaniach młodzieży 
w internecie.

Ogólnie można stwierdzić, że pomimo tych zmian młodzi 
w dużej części pozostają  bierni online. Większość z nich 
wykorzystuje internet do komunikacji i gier. Oprócz ko-
munikowania się młodzież najczęściej słucha muzyki 
– i ten wskaźnik rośnie. Niewątpliwie należy mieć na 
uwadze, że użytkowanie internetu wśród dzieci w kra-
jach Unii Europejskiej jest powszechne i stale rośnie, 
a jak podkreśla Anthony Giddens, częstsze korzystanie 
z internetu może ograniczać pielęgnowanie bezpośred-
nich relacji i doprowadzić do wzrostu izolacji jednostek 
i atomizacji społeczeństwa: „(…) Internet, który otwiera 
nowe możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, za-
graża stosunkom międzyludzkim i integralności społecznej” 
(Giddens, 2006, p. 495).
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 35. JAK CZĘSTO GRASZ W GRĘ NA KOMPUTERZE LUB KONSOLI DO GIER?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c41.46  d0  w22.97  C29.41  D4.35  W19.3  

Kilka razy w tygodniu c39.02  d30.3  w35.14  C29.41  D17.39  W24.56  

Mniej więcej raz na tydzień c12.2  d21.21  w16.22  C5.88  D13.04  W8.77  

Kilka razy w miesiącu c0  d6.06  w2.7  C5.88  D17.39  W10.53  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c2.44  d12.12  w6.76  C14.71  D21.74  W17.54  

Wcale c4.88  d30.3  w16.22  C14.71  D26.09  W19.3  

TABELA 36. JAK CZĘSTO GRASZ W GRĘ NA SMARTFONIE LUB TABLECIE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c41.46  d24.24  w33.78  C41.18  D26.09  W35.09  

Kilka razy w tygodniu c36.59  d33.33  w35.14  C29.41  D26.09  W28.07  

Mniej więcej raz na tydzień c7.32  d12.12  w9.46  C0  D13.04  W5.26  

Kilka razy w miesiącu c2.44  d15.15  w8.11  C2.94  D21.74  W10.53  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c7.32  d6.06  w6.76  C14.71  D0  W8.77  

Wcale c4.88  d9.09  w6.76  C11.76  D13.04  W12.28  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 37. JAK CZĘSTO W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY ZDARZYŁO CI SIĘ WZIĄĆ SMARTFON DO SZKOŁY?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c41.46  d60.61  w50  C79.41  D52.17  W68.42  

Kilka razy w tygodniu c17.07  d15.15  w16.22  C8.82  D8.7  W8.77  

Mniej więcej raz na tydzień c7.32  d3.03  w5.41  C0  D8.7  W3.51  

Kilka razy w miesiącu c4.88  d3.03  w4.05  C2.94  D13.04  W7.02  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c9.76  d3.03  w6.76  C2.94  D4.35  W3.51  

Wcale c19.51  d15.15  w17.57  C5.88  D13.04  W8.77  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 38. W JAKIM CELU I JAK CZĘSTO SIĘGASZ DO INTERNETU?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Kilka razy dziennie

Oglądam filmy (np. cda.pl, Netflix) c17.07  d12.12  w14.86  C23.53  D8.7  W17.54  

Śledzę kanały na YouTube c26.83  d9.09  w18.92  C32.35  D21.74  W28.07  

Wchodzę na portale społecznościo-
we (np. Facebook, Twitter, Insta-
gram)

c12.2  d30.3  w20.27  C47.06  D34.78  W42.11  

Śledzę blogi, vlogi itp. c12.2  d6.06  w9.46  C17.65  D8.7  W14.04  

Kontaktuję się ze znajomymi np. 
Messenger, WhatsApp, Gadu Gadu c17.07  d30.3  w22.97  C47.06  D34.78  W42.11  

Rozwijam swoje zainteresowania, 
np. moda, sport, motoryzacja itp. c9.76  d6.06  w8.11  C26.47  D13.04  W21.05  

Gram w gry on-line c17.07  d6.06  w12.16  C23.53  D17.39  W21.05  

Szukam informacji potrzebnych do 
odrabiania lekcji c12.2  d6.06  w9.46  C26.47  D21.74  W24.56  

Słucham muzyki c19.51  d18.18  w18.92  C38.24  D30.43  W35.09  

Umieszczam na portalach spo-
łecznościowych posty dotyczące 
mojego życia

c4.88  d3.03  w4.05  C8.82  D4.35  W7.02  

Udostępniam na portalach społecz-
nościowych posty innych osób lub 
firm

c7.32  d3.03  w5.41  C11.76  D8.7  W10.53  

Komentuję na portalach społeczno-
ściowych posty innych osób c7.32  d6.06  w6.76  C20.59  D4.35  W14.04  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie

Oglądam filmy (np. cda.pl, Netflix) c2.44  d9.09  w5.41  C11.76  D17.39  W14.04  

Śledzę kanały na YouTube c41.46  d27.27  w35.14  C35.29  D26.09  W31.58  

Wchodzę na portale społecznościo-
we (np. Facebook, Twitter, Insta-
gram)

c34.15  d39.39  w36.49  C26.47  D30.43  W28.07  

Śledzę blogi, vlogi itp. c12.2  d9.09  w10.81  C8.82  D13.04  W10.53  

Kontaktuję się ze znajomymi np. 
Messenger, WhatsApp, Gadu Gadu c31.71  d48.48  w39.19  C38.24  D26.09  W33.33  

Rozwijam swoje zainteresowania, 
np. moda, sport, motoryzacja itp. c29.27  d24.24  w27.03  C29.41  D21.74  W26.32  

Gram w gry on-line c21.95  d3.03  w13.51  C26.47  D13.04  W21.05  

Szukam informacji potrzebnych do 
odrabiania lekcji c12.2  d18.18  w14.86  C20.59  D30.43  W24.56  

Słucham muzyki c29.27  d30.3  w29.73  C47.06  D30.43  W40.35  

Umieszczam na portalach spo-
łecznościowych posty dotyczące 
mojego życia

c4.88  d0  w2.7  C5.88  D13.04  W8.77  

Udostępniam na portalach społecz-
nościowych posty innych osób lub 
firm

c2.44  d0  w1.35  C5.88  D0  W3.51  

Komentuję na portalach społeczno-
ściowych posty innych osób c0  d3.03  w1.35  C2.94  D17.39  W8.77  

Tabela 38. W jakim celu i jak często sięgasz do Internetu?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Kilka razy w tygodniu

Oglądam filmy (np. cda.pl, Netflix) c31.71  d24.24  w28.38  C17.65  D17.39  W17.54  

Śledzę kanały na YouTube c14.63  d24.24  w18.92  C14.71  D30.43  W21.05  

Wchodzę na portale społecznościo-
we (np. Facebook, Twitter, Insta-
gram)

c9.76  d12.12  w10.81  C11.76  D13.04  W12.28  

Śledzę blogi, vlogi itp. c4.88  d18.18  w10.81  C2.94  D8.7  W5.26  

Kontaktuję się ze znajomymi np. 
Messenger, WhatsApp, Gadu Gadu c26.83  d15.15  w21.62  C5.88  D26.09  W14.04  

Rozwijam swoje zainteresowania, 
np. moda, sport, motoryzacja itp. c26.83  d21.21  w24.32  C14.71  D13.04  W14.04  

Gram w gry on-line c31.71  d12.12  w22.97  C17.65  D13.04  W15.79  

Szukam informacji potrzebnych do 
odrabiania lekcji c29.27  d27.27  w28.38  C32.35  D13.04  W24.56  

Słucham muzyki c21.95  d15.15  w18.92  C2.94  D8.7  W5.26  

Umieszczam na portalach spo-
łecznościowych posty dotyczące 
mojego życia

c7.32  d9.09  w8.11  C11.76  D4.35  W8.77  

Udostępniam na portalach społecz-
nościowych posty innych osób lub 
firm

c2.44  d3.03  w2.7  C2.94  D4.35  W3.51  

Komentuję na portalach społeczno-
ściowych posty innych osób c4.88  d6.06  w5.41  C20.59  D8.7  W15.79  

Tabela 38. W jakim celu i jak często sięgasz do Internetu?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Mniej więcej raz w tygodniu

Oglądam filmy (np. cda.pl, Netflix) c4.88  d12.12  w8.11  C5.88  D21.74  W12.28  

Śledzę kanały na YouTube c4.88  d15.15  w9.46  C5.88  D8.7  W7.02  

Wchodzę na portale społecznościo-
we (np. Facebook, Twitter, Insta-
gram)

c7.32  d6.06  w6.76  C2.94  D4.35  W3.51  

Śledzę blogi, vlogi itp. c4.88  d6.06  w5.41  C8.82  D17.39  W12.28  

Kontaktuję się ze znajomymi np. 
Messenger, WhatsApp, Gadu Gadu c2.44  d3.03  w2.7  C2.94  D4.35  W3.51  

Rozwijam swoje zainteresowania, 
np. moda, sport, motoryzacja itp. c14.63  d18.18  w16.22  C14.71  D13.04  W14.04  

Gram w gry on-line c7.32  d21.21  w13.51  C8.82  D17.39  W12.28  

Szukam informacji potrzebnych do 
odrabiania lekcji c12.2  d6.06  w9.46  C14.71  D17.39  W15.79  

Słucham muzyki c9.76  d15.15  w12.16  C5.88  D17.39  W10.53  

Umieszczam na portalach spo-
łecznościowych posty dotyczące 
mojego życia

c0  d3.03  w1.35  C5.88  D8.7  W7.02  

Udostępniam na portalach społecz-
nościowych posty innych osób lub 
firm

c2.44  d6.06  w4.05  C8.82  D13.04  W10.53  

Komentuję na portalach społeczno-
ściowych posty innych osób c9.76  d6.06  w8.11  C8.82  D17.39  W12.28  

Tabela 38. W jakim celu i jak często sięgasz do Internetu?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Rzadziej niż raz w tygodniu

Oglądam filmy (np. cda.pl, Netflix) c19.51  d21.21  w20.27  C23.53  D26.09  W24.56  

Śledzę kanały na YouTube c4.88  d9.09  w6.76  C5.88  D4.35  W5.26  

Wchodzę na portale społecznościo-
we (np. Facebook, Twitter, Insta-
gram)

c4.88  d6.06  w5.41  C2.94  D8.7  W5.26  

Śledzę blogi, vlogi itp. c7.32  d15.15  w10.81  C11.76  D4.35  W8.77  

Kontaktuję się ze znajomymi np. 
Messenger, WhatsApp, Gadu Gadu c7.32  d0  w4.05  C5.88  D0  W3.51  

Rozwijam swoje zainteresowania, 
np. moda, sport, motoryzacja itp. c9.76  d12.12  w10.81  C8.82  D4.35  W7.02  

Gram w gry on-line c7.32  d21.21  w13.51  C14.71  D17.39  W15.79  

Szukam informacji potrzebnych do 
odrabiania lekcji c9.76  d24.24  w16.22  C0  D8.7  W3.51  

Słucham muzyki c2.44  d15.15  w8.11  C2.94  D4.35  W3.51  

Umieszczam na portalach spo-
łecznościowych posty dotyczące 
mojego życia

c9.76  d36.36  w21.62  C26.47  D21.74  W24.56  

Udostępniam na portalach społecz-
nościowych posty innych osób lub 
firm

c7.32  d15.15  w10.81  C11.76  D21.74  W15.79  

Komentuję na portalach społeczno-
ściowych posty innych osób c24.39  d21.21  w22.97  C11.76  D17.39  W14.04  

Tabela 38. W jakim celu i jak często sięgasz do Internetu?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Wcale

Oglądam filmy (np. cda.pl, Netflix) c24.39  d21.21  w22.97  C17.65  D8.7  W14.04  

Śledzę kanały na YouTube c7.32  d15.15  w10.81  C5.88  D8.7  W7.02  

Wchodzę na portale społecznościo-
we (np. Facebook, Twitter, Insta-
gram)

c31.71  d6.06  w20.27  C8.82  D8.7  W8.77  

Śledzę blogi, vlogi itp. c58.54  d45.45  w52.7  C50  D47.83  W49.12  

Kontaktuję się ze znajomymi np. 
Messenger, WhatsApp, Gadu Gadu c14.63  d3.03  w9.46  C0  D8.7  W3.51  

Rozwijam swoje zainteresowania, 
np. moda, sport, motoryzacja itp. c9.76  d18.18  w13.51  C5.88  D34.78  W17.54  

Gram w gry on-line c14.63  d36.36  w24.32  C8.82  D21.74  W14.04  

Szukam informacji potrzebnych do 
odrabiania lekcji c24.39  d18.18  w21.62  C5.88  D8.7  W7.02  

Słucham muzyki c17.07  d6.06  w12.16  C2.94  D8.7  W5.26  

Umieszczam na portalach spo-
łecznościowych posty dotyczące 
mojego życia

c73.17  d48.48  w62.16  C41.18  D47.83  W43.86  

Udostępniam na portalach społecz-
nościowych posty innych osób lub 
firm

c78.05  d72.73  w75.68  C58.82  D52.17  W56.14  

Komentuję na portalach społeczno-
ściowych posty innych osób c53.66  d57.58  w55.41  C35.29  D34.78  W35.09  

Tabela 38. W jakim celu i jak często sięgasz do Internetu?
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PODSTAWOWE CZYNNOŚCI ŻYCIA 
CODZIENNEGO

Środowisko wychowawcze w obecnym świecie jest coraz 
bardziej dynamiczne. Nie stanowi już stałego systemu 
bodźców i warunków rozwojowych. Powstaje ono jako 
efekt złożonego układu oddziaływań nazwanego „sytu-
acją wychowawczą”, którą ujmuje się jako swoiste śro-
dowisko społeczne tworzone przez grupę dla osobnika, 
który ma stać się jednostką społeczną (Znaniecki, 1988). 
W celu zbadania poszczególnych „sytuacji wychowaw-
czych” dwóch grup respondentów ze względu na płeć 
oraz poziom klasy ankietowanych zapytano o to, jak czę-
sto w ciągu ostatniego roku zdarzyło im się wykonywać 
następujące, wyszczególnione w tabeli czynności. 

Na pierwszym miejscu znajduje się słuchanie muzyki, 
dalej pomoc rodzicom w pracach domowych. Jeżeli cho-
dzi o zmianę zachowań ze względu na płeć oraz grupę 
wiekową, można zauważyć, że nudzenie się, zabieranie 
telefonu do szkoły oraz późne powroty do domu dotyczą 
zarówno dziewcząt, jak i chłopców, w klasach młodszych 
i starszych. 

Z podstawowymi obowiązkami życia codziennego związa-
ne są też czynności wynikające z obowiązków szkolnych. 
Uczniowie i rodzice, szczególnie uczniów starszych klas 
szkoły podstawowej, alarmują, że program nauczania jest 
mocno przeładowany, a uczniowie, zamiast realizować 
swoje zainteresowania i pasje, zmuszeni są do ciągłego 
odrabiania lekcji, także w niedziele i święta. W związku 
z tym ankietowanym postawiono pytanie, jak często zda-
rza im się odrabiać lekcje lub uczyć się w niedziele i święta. 

Niedziele i święta nie powinny być wypełnione nauką, 
szczególnie w okresie dynamicznie zmieniających się wa-
runków polityczno-gospodarczo-społecznych i obowią-
zującym, ustawowym zakazie handlu w niedziele i dni 
świąteczne. Ostatnie dwa lata są czasem wielkich, a nie-
kiedy także dramatycznych doświadczeń, kiedy z począt-
kiem 2020 r. ludzkość doświadczyła pandemii Covid-19, 
a dzień 24 lutego zmusił Ukraińców do walki o wolność 

i niepodległość. W świetle tych dramatycznych wydarzeń, 
chociaż badanie było realizowane przed agresją Rosji 
na Ukrainę, ważnym aspektem funkcjonowania zdrowej 
społecznie jednostki w zdrowym społeczeństwie jest 
umiejętność odpowiedzialnej gospodarki, czasem opartej 
na work-life balance, zakładającej odpowiednie łączenie 
pracy z odpoczynkiem, szczególnie psychicznym.

Ważne jest także, aby młodym zapewnić odpowiednie 
warunki do wzrostu, nie tylko w najbliższym kręgu ro-
dzinnym, ale także w kręgu rodziny poszerzonej, obej-

mującej m.in. dziadków, babcie, ciocie i wujków, a także 
inne osoby z kręgu rodziny poszerzonej. 

Gospodarowanie czasem wolnym i umiejętność pogo-
dzenia nauki z innymi obowiązkami szkolnymi, pozasz-
kolnymi oraz domowymi wymagało od uczniów, ale 
także od ich rodziców i opiekunów wytężonego wy-
siłku i sprawnej koordynacji organizacyjnej, zwłaszcza 
w czasach pandemii, kiedy wiele zajęć dodatkowych 
w szkołach zostało zawieszonych lub przeniesionych 
do sfery online.
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 39. JAK CZĘSTO W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY ZDARZYŁO CI SIĘ?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie

Czytać książkę poza tymi, które 
zlecił nauczyciel c14.63  d12.12  w13.51  C8.82  D39.13  W21.05  

Oglądać telewizję dłużej niż 1 go-
dzinę dziennie c21.95  d9.09  w16.22  C17.65  D17.39  W17.54  

Pójść do kina c7.32  d0  w4.05  C5.88  D0  W3.51  

Pójść do teatru c9.76  d0  w5.41  C5.88  D21.74  W12.28  

Pójść na dyskotekę c7.32  d0  w4.05  C8.82  D17.39  W12.28  

Nudzić się, dłużej niż 1 godzinę 
dziennie c24.39  d24.24  w24.32  C23.53  D26.09  W24.56  

Wziąć smartfon do szkoły c41.46  d60.61  w50  C79.41  D52.17  W68.42  

Kilka razy w tygodniu

Czytać książkę poza tymi, które 
zlecił nauczyciel c7.32  d9.09  w8.11  C20.59  D13.04  W17.54  

Oglądać telewizję dłużej niż 1 go-
dzinę dziennie c24.39  d30.3  w27.03  C5.88  D4.35  W5.26  

Pójść do kina c2.44  d3.03  w2.7  C5.88  D17.39  W10.53  

Pójść do teatru c0  d3.03  w1.35  C0  D0  W0  

Pójść na dyskotekę c2.44  d3.03  w2.7  C11.76  D4.35  W8.77  

Nudzić się, dłużej niż 1 godzinę 
dziennie c14.63  d12.12  w13.51  C8.82  D17.39  W12.28  

Wziąć smartfon do szkoły c17.07  d15.15  w16.22  C8.82  D8.7  W8.77  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Mniej więcej raz na tydzień

Czytać książkę poza tymi, które 
zlecił nauczyciel c7.32  d9.09  w8.11  C11.76  D8.7  W10.53  

Oglądać telewizję dłużej niż 1 go-
dzinę dziennie c19.51  d18.18  w18.92  C23.53  D13.04  W19.3  

Pójść do kina c7.32  d6.06  w6.76  C14.71  D4.35  W10.53  

Pójść do teatru c4.88  d3.03  w4.05  C2.94  D0  W1.75  

Pójść na dyskotekę c0  d0  w0  C5.88  D4.35  W5.26  

Nudzić się, dłużej niż 1 godzinę 
dziennie c17.07  d21.21  w18.92  C5.88  D17.39  W10.53  

Wziąć smartfon do szkoły c7.32  d3.03  w5.41  C0  D8.7  W3.51  

Kilka razy w miesiącu

Czytać książkę poza tymi, które 
zlecił nauczyciel c9.76  d6.06  w8.11  C0  D4.35  W1.75  

Oglądać telewizję dłużej niż 1 go-
dzinę dziennie c14.63  d12.12  w13.51  C20.59  D21.74  W21.05  

Pójść do kina c14.63  d9.09  w12.16  C11.76  D13.04  W12.28  

Pójść do teatru c0  d9.09  w4.05  C2.94  D0  W1.75  

Pójść na dyskotekę c0  d3.03  w1.35  C0  D8.7  W3.51  

Nudzić się, dłużej niż 1 godzinę 
dziennie c9.76  d15.15  w12.16  C8.82  D4.35  W7.02  

Wziąć smartfon do szkoły c4.88  d3.03  w4.05  C2.94  D13.04  W7.02  

Tabela 39. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej

Czytać książkę poza tymi, które 
zlecił nauczyciel c26.83  d33.33  w29.73  C20.59  D17.39  W19.3  

Oglądać telewizję dłużej niż 1 go-
dzinę dziennie c9.76  d18.18  w13.51  C5.88  D26.09  W14.04  

Pójść do kina c48.78  d51.52  w50  C32.35  D43.48  W36.84  

Pójść do teatru c36.59  d39.39  w37.84  C14.71  D4.35  W10.53  

Pójść na dyskotekę c21.95  d12.12  w17.57  C29.41  D21.74  W26.32  

Nudzić się, dłużej niż 1 godzinę 
dziennie c12.2  d18.18  w14.86  C29.41  D13.04  W22.81  

Wziąć smartfon do szkoły c9.76  d3.03  w6.76  C2.94  D4.35  W3.51  

Nigdy

Czytać książkę poza tymi, które 
zlecił nauczyciel c34.15  d30.3  w32.43  C38.24  D17.39  W29.82  

Oglądać telewizję dłużej niż 1 go-
dzinę dziennie c9.76  d12.12  w10.81  C26.47  D17.39  W22.81  

Pójść do kina c19.51  d30.3  w24.32  C29.41  D21.74  W26.32  

Pójść do teatru c48.78  d45.45  w47.3  C73.53  D73.91  W73.68  

Pójść na dyskotekę c68.29  d81.82  w74.32  C44.12  D43.48  W43.86  

Nudzić się, dłużej niż 1 godzinę 
dziennie c21.95  d9.09  w16.22  C23.53  D21.74  W22.81  

Wziąć smartfon do szkoły c19.51  d15.15  w17.57  C5.88  D13.04  W8.77  

Tabela 39. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 40. JAK CZĘSTO W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY ZDARZYŁO CI SIĘ?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie

Ściągnąć z Internetu pracę domową c7.32  d0  w4.05  C26.47  D26.09  W26.32  

Pójść nieprzygotowanym(ną) do 
szkoły c7.32  d0  w4.05  C23.53  D17.39  W21.05  

Symulować chorobę, żeby nie pójść 
do szkoły c7.32  d0  w4.05  C11.76  D21.74  W15.79  

Wrócić późno do domu c12.2  d3.03  w8.11  C20.59  D0  W12.28  

Słuchać muzykę c46.34  d30.3  w39.19  C67.65  D60.87  W64.91  

Odwiedzić galerie handlowe bez 
wiedzy osoby dorosłej c2.44  d0  w1.35  C23.53  D8.7  W17.54  

Pomóc rodzicom w pracach domo-
wych, np. sprzątanie domu, inne 
prace wokół domu

c24.39  d21.21  w22.97  C35.29  D21.74  W29.82  

Spotkać się ze znajomymi poza 
szkołą c19.51  d6.06  w13.51  C44.12  D17.39  W33.33  

Pokłócić się z koleżanką lub kolegą c2.44  d6.06  w4.05  C17.65  D4.35  W12.28  

Zostać ukaranym przez rodziców c4.88  d3.03  w4.05  C5.88  D13.04  W8.77  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Kilka razy w tygodniu

Ściągnąć z Internetu pracę domową c14.63  d12.12  w13.51  C8.82  D17.39  W12.28  

Pójść nieprzygotowanym(ną) do 
szkoły c7.32  d12.12  w9.46  C17.65  D34.78  W24.56  

Symulować chorobę, żeby nie pójść 
do szkoły c2.44  d3.03  w2.7  C8.82  D0  W5.26  

Wrócić późno do domu c9.76  d6.06  w8.11  C8.82  D13.04  W10.53  

Słuchać muzykę c21.95  d21.21  w21.62  C5.88  D13.04  W8.77  

Odwiedzić galerie handlowe bez 
wiedzy osoby dorosłej c4.88  d0  w2.7  C5.88  D8.7  W7.02  

Pomóc rodzicom w pracach domo-
wych, np. sprzątanie domu, inne 
prace wokół domu

c31.71  d39.39  w35.14  C32.35  D34.78  W33.33  

Spotkać się ze znajomymi poza 
szkołą c31.71  d30.3  w31.08  C23.53  D34.78  W28.07  

Pokłócić się z koleżanką lub kolegą c7.32  d9.09  w8.11  C17.65  D13.04  W15.79  

Zostać ukaranym przez rodziców c0  d0  w0  C2.94  D4.35  W3.51  

Tabela 40. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Mniej więcej raz na tydzień

Ściągnąć z Internetu pracę domową c7.32  d3.03  w5.41  C20.59  D13.04  W17.54  

Pójść nieprzygotowanym(ną) do 
szkoły c9.76  d6.06  w8.11  C8.82  D13.04  W10.53  

Symulować chorobę, żeby nie pójść 
do szkoły c0  d3.03  w1.35  C5.88  D4.35  W5.26  

Wrócić późno do domu c9.76  d3.03  w6.76  C11.76  D4.35  W8.77  

Słuchać muzykę c9.76  d24.24  w16.22  C5.88  D0  W3.51  

Odwiedzić galerie handlowe bez 
wiedzy osoby dorosłej c4.88  d3.03  w4.05  C5.88  D4.35  W5.26  

Pomóc rodzicom w pracach domo-
wych, np. sprzątanie domu, inne 
prace wokół domu

c29.27  d24.24  w27.03  C11.76  D26.09  W17.54  

Spotkać się ze znajomymi poza 
szkołą c12.2  d24.24  w17.57  C5.88  D34.78  W17.54  

Pokłócić się z koleżanką lub kolegą c7.32  d12.12  w9.46  C23.53  D8.7  W17.54  

Zostać ukaranym przez rodziców c17.07  d6.06  w12.16  C17.65  D0  W10.53  

Tabela 40. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Kilka razy w miesiącu

Ściągnąć z Internetu pracę domową c7.32  d15.15  w10.81  C8.82  D0  W5.26  

Pójść nieprzygotowanym(ną) do 
szkoły c19.51  d24.24  w21.62  C14.71  D17.39  W15.79  

Symulować chorobę, żeby nie pójść 
do szkoły c7.32  d6.06  w6.76  C2.94  D0  W1.75  

Wrócić późno do domu c2.44  d6.06  w4.05  C11.76  D26.09  W17.54  

Słuchać muzykę c4.88  d15.15  w9.46  C8.82  D13.04  W10.53  

Odwiedzić galerie handlowe bez 
wiedzy osoby dorosłej c4.88  d6.06  w5.41  C14.71  D4.35  W10.53  

Pomóc rodzicom w pracach domo-
wych, np. sprzątanie domu, inne 
prace wokół domu

c9.76  d9.09  w9.46  C5.88  D13.04  W8.77  

Spotkać się ze znajomymi poza 
szkołą c14.63  d30.3  w21.62  C5.88  D4.35  W5.26  

Pokłócić się z koleżanką lub kolegą c19.51  d6.06  w13.51  C5.88  D26.09  W14.04  

Zostać ukaranym przez rodziców c17.07  d18.18  w17.57  C11.76  D4.35  W8.77  

Tabela 40. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej

Ściągnąć z Internetu pracę domową c21.95  d24.24  w22.97  C5.88  D21.74  W12.28  

Pójść nieprzygotowanym(ną) do 
szkoły c26.83  d21.21  w24.32  C20.59  D8.7  W15.79  

Symulować chorobę, żeby nie pójść 
do szkoły c14.63  d12.12  w13.51  C26.47  D4.35  W17.54  

Wrócić późno do domu c24.39  d15.15  w20.27  C14.71  D17.39  W15.79  

Słuchać muzykę c7.32  d3.03  w5.41  C5.88  D4.35  W5.26  

Odwiedzić galerie handlowe bez 
wiedzy osoby dorosłej c9.76  d9.09  w9.46  C8.82  D13.04  W10.53  

Pomóc rodzicom w pracach domo-
wych, np. sprzątanie domu, inne 
prace wokół domu

c2.44  d6.06  w4.05  C2.94  D4.35  W3.51  

Spotkać się ze znajomymi poza 
szkołą c12.2  d9.09  w10.81  C17.65  D0  W10.53  

Pokłócić się z koleżanką lub kolegą c31.71  d39.39  w35.14  C17.65  D26.09  W21.05  

Zostać ukaranym przez rodziców c31.71  d33.33  w32.43  C14.71  D26.09  W19.3  

Tabela 40. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Nigdy

Ściągnąć z Internetu pracę domową c41.46  d45.45  w43.24  C29.41  D21.74  W26.32  

Pójść nieprzygotowanym(ną) do 
szkoły c29.27  d36.36  w32.43  C14.71  D8.7  W12.28  

Symulować chorobę, żeby nie pójść 
do szkoły c68.29  d75.76  w71.62  C44.12  D69.57  W54.39  

Wrócić późno do domu c41.46  d66.67  w52.7  C32.35  D39.13  W35.09  

Słuchać muzykę c9.76  d6.06  w8.11  C5.88  D8.7  W7.02  

Odwiedzić galerie handlowe bez 
wiedzy osoby dorosłej c73.17  d81.82  w77.03  C41.18  D60.87  W49.12  

Pomóc rodzicom w pracach domo-
wych, np. sprzątanie domu, inne 
prace wokół domu

c2.44  d0  w1.35  C11.76  D0  W7.02  

Spotkać się ze znajomymi poza 
szkołą c9.76  d0  w5.41  C2.94  D8.7  W5.26  

Pokłócić się z koleżanką lub kolegą c31.71  d27.27  w29.73  C17.65  D21.74  W19.3  

Zostać ukaranym przez rodziców c29.27  d39.39  w33.78  C47.06  D52.17  W49.12  

Tabela 40. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się?
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 41. JAK CZĘSTO ZDARZA CI SIĘ ODRABIAĆ LEKCJĘ LUB UCZYĆ SIĘ W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTO? 

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Bardzo często c34.15  d12.12  w24.32  C32.35  D26.09  W29.82  

Często c17.07  d18.18  w17.57  C11.76  D17.39  W14.04  

Czasami c24.39  d45.45  w33.78  C26.47  D21.74  W24.56  

Rzadko c19.51  d21.21  w20.27  C14.71  D17.39  W15.79  

Wcale c2.44  d3.03  w2.7  C11.76  D13.04  W12.28  

Trudno powiedzieć c2.44  d0  w1.35  C2.94  D4.35  W3.51  

TABELA 42. JAK CZĘSTO Z POWODU UCZENIA SIĘ LUB ODRABIANIA LEKCJI ZDARZA CI SIĘ OPUŚCIĆ UROCZYSTOŚĆ RODZINNĄ? 

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Bardzo często c12.2  d6.06  w9.46  C5.88  D17.39  W10.53  

Często c2.44  d9.09  w5.41  C8.82  D4.35  W7.02  

Czasami c4.88  d3.03  w4.05  C14.71  D13.04  W14.04  

Rzadko c12.2  d18.18  w14.86  C14.71  D21.74  W17.54  

Wcale c60.98  d51.52  w56.76  C52.94  D34.78  W45.61  

Trudno powiedzieć c7.32  d12.12  w9.46  C2.94  D8.7  W5.26  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 43. CZY UCZĘSZCZASZ REGULARNIE NA JAKIEKOLWIEK ZAJĘCIA POZALEKCYJNE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Zajęcia muzyczne c7.32  d30.3  w17.57  C14.71  D26.09  W19.3  

Zajęcia teatralne c2.44  d0  w1.35  C5.88  D8.7  W7.02  

Zajęcia plastyczne c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Zajęcia taneczne c2.44  d3.03  w2.7  C0  D0  W0  

Korepetycje c17.07  d21.21  w18.92  C26.47  D52.17  W36.84  

Nie uczęszczam na żadne zajęcia 
pozalekcyjne c17.07  d36.36  w25.68  C26.47  D21.74  W24.56  

Inne c56.1  d36.36  w47.3  C58.82  D34.78  W49.12  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

PRACA I EKONOMIA

Praca młodego człowieka, jak wskazuje Stanisław La-
chowski oraz Bogusława Lachowska, wywołuje wiele 
kontrowersji. Podlega ona wielu uwarunkowaniom praw-
nym ze względu na szkodliwość niektórych prac, ale także 
z uwagi na zbytnie zaangażowanie nieletnich w okresie 
ich maksymalnego wzrostu i rozwoju psychofizycznego. 
Jakkolwiek podejmowane prace najczęściej odbywają się 
na rzecz działalności rodzinnej, rzadziej na rzecz innych 
podmiotów – pozarodzinnych, to praca wzmacnia posta-
wy odpowiedzialności i poczucia obowiązku (Lachowski 
& Lachowska, 2018). 

Głównymi mechanizmami socjalizacji społecznej jest prze-
kaz symboliczny, naśladowanie oraz wzmacnianie zacho-
wań pozytywnych i karanie zachowań niepożądanych. 
Młody człowiek w szkole uczy się podstaw zarządzania 
budżetem, wykorzystując nabyte umiejętności. Nieustannie 

żywa jest dyskusja na temat posiadania przez młodzież 
własnych pieniędzy. Z jednej strony młodzi przejawiają 
pragnienie posiadania „wszystkiego”, z drugiej strony nie 
mają jeszcze ukształtowanych postaw warunkujących od-
powiedzialność społeczną za siebie i swoje czyny. Z kolei ro-
dzice, pragnąc dla swoich dzieci jak najlepszego życia, stoją 
przed dylematem, czy dać dziecku swoje pieniądze („Niech 
się lepiej uczy, zamiast pracować”), czy też niech samo so-
bie zarobi. W kwestionariuszu ankiety postawiono szereg 
pytań odnoszących się do zagadnień finansów młodzieży.

Oprócz kieszonkowego młodzi ludzie otrzymują od 
rodziców lub opiekunów pieniądze przede wszystkim 
z okazji urodzin, wycieczek szkolnych lub gdy o nie po-
proszą. 

Otrzymane pieniądze uczniowie najczęściej przeznaczali 
na zakup jedzenia np. kanapki, bułki, wody, napoju lub 
wymarzonej rzeczy.

TABELA 44. JAK CZĘSTO DOSTAJESZ OD RODZICÓW JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Codziennie c2.44  d3.03  w2.7  C11.76  D0  W7.02  

Kilka razy w tygodniu c19.51  d15.15  w17.57  C14.71  D21.74  W17.54  

Mniej więcej raz na tydzień c21.95  d15.15  w18.92  C8.82  D8.7  W8.77  

Kilka razy w miesiącu c14.63  d39.39  w25.68  C20.59  D21.74  W21.05  

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej c31.71  d18.18  w25.68  C38.24  D43.48  W40.35  

Wcale c9.76  d9.09  w9.46  C5.88  D4.35  W5.26  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 45. W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH NAJCZĘŚCIEJ DOSTAJESZ OD RODZICÓW/OPIEKUNÓW PIENIĄDZE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Dostaję regularne kieszonkowe c24.39  d18.18  w21.62  C35.29  D39.13  W36.84  

Dostaję pieniądze, gdy o nie popro-
szę c51.22  d63.64  w56.76  C47.06  D69.57  W56.14  

Z okazji imienin, urodzin lub świąt c48.78  d57.58  w52.7  C64.71  D73.91  W68.42  

Za wyniki w nauce c9.76  d18.18  w13.51  C5.88  D4.35  W5.26  

Za dobre zachowanie c12.2  d12.12  w12.16  C5.88  D0  W3.51  

Za wypełnianie obowiązków domo-
wych c19.51  d3.03  w12.16  C11.76  D8.7  W10.53  

Na zakupy do domu c19.51  d30.3  w24.32  C29.41  D8.7  W21.05  

Na wycieczki szkolne c48.78  d69.7  w58.11  C61.76  D73.91  W66.67  

Na bilety do kina c24.39  d9.09  w17.57  C26.47  D34.78  W29.82  

Zazwyczaj nie dostaję od rodziców 
żadnych pieniędzy c2.44  d0  w1.35  C8.82  D4.35  W7.02  

Czasami sobie dorabiam u innych 
osób niż rodzice c7.32  d3.03  w5.41  C8.82  D8.7  W8.77  

Inne c7.32  d6.06  w6.76  C0  D0  W0  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 46. NA CO NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZASZ OTRZYMANE OD RODZICÓW/OPIEKUNÓW PIENIĄDZE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Zakup jedzenia (np. kanapka, bułka 
woda, napój) c36.59  d33.33  w35.14  C29.41  D52.17  W38.6  

Zakup słodyczy c41.46  d45.45  w43.24  C26.47  D34.78  W29.82  

Zakup ubrań c14.63  d60.61  w35.14  C20.59  D60.87  W36.84  

Zakup książek c2.44  d3.03  w2.7  C2.94  D17.39  W8.77  

Zakup gier komputerowych c24.39  d0  w13.51  C20.59  D4.35  W14.04  

Opłaty abonamentowe c0  d0  w0  C5.88  D4.35  W5.26  

Opłaty za dodatkowe zajęcia c4.88  d3.03  w4.05  C2.94  D4.35  W3.51  

Wyjście do kina lub do teatru c4.88  d0  w2.7  C0  D8.7  W3.51  

Alkohol c0  d0  w0  C8.82  D4.35  W7.02  

Papierosy c0  d0  w0  C8.82  D0  W5.26  

Narkotyki c0  d0  w0  C5.88  D0  W3.51  

Sprzęt elektroniczny c12.2  d3.03  w8.11  C20.59  D8.7  W15.79  

Zakup zabawek c4.88  d6.06  w5.41  C0  D0  W0  

Zbieram na zakup wymarzonej 
rzeczy c56.1  d48.48  w52.7  C44.12  D43.48  W43.86  

Coś innego c12.2  d33.33  w21.62  C26.47  D17.39  W22.81  

Nie otrzymuję od rodziców/opieku-
nów pieniędzy c2.44  d0  w1.35  C11.76  D0  W7.02  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 47. JAK CZĘSTO W CIĄGU OSTATNICH WAKACJI ZDARZYŁO CI SIĘ ZAROBIĆ JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Bardzo często c7.32  d0  w4.05  C11.76  D0  W7.02  

Często c4.88  d15.15  w9.46  C5.88  D8.7  W7.02  

Czasami c26.83  d9.09  w18.92  C32.35  D8.7  W22.81  

Rzadko c24.39  d24.24  w24.32  C8.82  D21.74  W14.04  

Nigdy c24.39  d39.39  w31.08  C26.47  D47.83  W35.09  

Trudno powiedzieć c12.2  d12.12  w12.16  C14.71  D13.04  W14.04  
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KAPITAŁ SPOŁECZNY

Nieustanne, dokonujące się na naszych oczach przemiany 
technologiczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe wy-
muszają na nas poszukiwanie pewnych socjologicznych 
teorii wyjaśniających rzeczywistość społeczną. W ostat-
nich latach jedną z najbardziej popularnych teorii życia 
społecznego jest koncepcja kapitału społecznego. Może 
ona zawierać pewne wyjaśnienie rzeczywistości społecz-
no-gospodarczej, szczególnie w poszukiwaniu przyczyn 
nierównomiernego rozwoju społeczeństw (Sierocińska, 
2011). Obecnie wielu socjologów jest przekonanych, że 
kapitał społeczny stanowi istotę społeczeństwa obywa-
telskiego. Społeczeństwa, w którym efektywniej będzie 
dokonywał się rozwój społeczno-ekonomiczno-kulturowy 
jednostki (Czapiński, 2013). 

Jeden z czołowych socjologów badających koncepcję 
kapitału społecznego Pierre Bourdieu zdefiniował kapi-
tał społeczny jako zbiór rzeczywistych i potencjalnych 
zasobów związanych z posiadaniem trwałej sieci mniej 
lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków opartych 
na wzajemnej znajomości i uznaniu lub – inaczej mówiąc 
– z członkostwem w grupie, która dostarcza każdemu ze 
swych członków wsparcia w postaci kapitału posiadanego 
przez kolektyw, wiarygodności, która daje im dostęp do 
kredytu w najszerszym sensie tego słowa. Stwierdził on 
także, że wskaźnikiem kapitału społecznego może być 
chociażby liczba osób, które zna jednostka społeczna 
(Bourdieu, 1986).

Z kolei według Francisa Fukuyamy kapitał społeczny cha-
rakteryzuje tylko stabilne społeczności o ukształtowa-
nym, trwałym systemie politycznym i prawnym. Kapitał 
społeczny według niego jest to „zestaw nieformalnych 
wartości i norm etycznych wspólnych dla członków określonej 
grupy i umożliwiających im skuteczne współdziałanie”. Takie 
przestrzeganie ustalonych norm i wartości tworzy dosko-
nałe warunki do zaufania działającego niczym smar zwięk-
szający wydajność każdej grupy społecznej lub instytucji 
(Fukuyama, 2003, s. 169). W  kwestionariuszu poruszono 
także zagadnienia kapitału społecznego. Respondentów 

zapytano o najważniejsze elementy niezbędne do osią-
gnięcia sukcesu w życiu, stopień uogólnionego zaufania, 
gotowość do pozostania w przyszłości w obecnym miej-
scu zamieszkania, a także o liczbę osób, na których mogli-
by liczyć oraz swoisty wskaźnik permisywizmu moralnego. 

Gdyby połączyć kategorie odpowiedzi wskazujące na 
opinie, iż ludziom można ufać w jedną kategorię, a opinie 
o tym, że ludziom jednak nie należy ufać w drugą, można 
by powiedzieć, że uczniowie wyrażają przekonanie, że 
ludziom można ufać, jednak zdecydowana większość jest 
przekonana, że ostrożności nigdy za wiele. Mowa tutaj 
o tzw. zaufaniu uogólnionym, które wyraża się poprzez 
ogólne wyrażenie opinii.

O sukcesie zawodowym nie zawsze decydują cechy in-
dywidualne jednostki. Istotną rolę mogą także odgrywać 
kondycja ekonomiczna i gospodarcza regionu, miejscowo-
ści czy też warunki rodzinne. 

W tym miejscu należy wyjaśnić, że wskaźnik gotowości do 
podjęcia pracy w przyszłości w miejscowości obecnego 
zamieszkania jest wskaźnikiem silnie uzależnionym od 
kondycji regionu i miejscowości. Analizę należy zatem 
rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem warunków 
danej miejscowości.

W tym miejscu należałoby przejść do najbardziej typowe-
go wskaźnika kapitału społecznego opracowanego przez 
Pierre’a Bourdieu, tj. liczby osób, którą zna respondent. 
W  kwestionariuszu ankiety postawiono pytanie o liczbę 
osób (oprócz rodziców lub opiekunów), na którą ankieto-
wani mogliby liczyć, gdyby poprosili o pomoc w załatwie-
niu jakiejś sprawy, jak np. pomoc przy pracy domowej, 
wstawienie się u nauczyciela lub wychowawcy. Uzyskane 
odpowiedzi sprowadzono do czterech kategorii, których 
wyniki prezentowane są w sekcji z danymi (poniżej).

Ostatnie pytanie odnosiło się do moralności. Obecnie 
wielu socjologom wydaje się, że niszczenie tradycyjnej 
moralności jest nieodwracalne. Z kolei inni są przekonani, 
że zjawiskom odchodzenia od tradycyjnego modelu mo-

ralności, rodziny, wartości, wzorów i norm społecznych 
towarzyszą zjawiska formowania się i tworzenia nowych 
wzorów kulturowych przekazywanych następnym poko-
leniom (Mariański, 2012). Młodzi zostali też poproszeni 
o ustosunkowanie się do jednego z dwóch stwierdzeń 
odnoszących się do istnienia niepodważalnych zasad, 
pozwalających odróżnić dobro od zła, obowiązujących 
każdego.

Aksjologia niewątpliwie związana jest ze stopniem zaan-
gażowania religijnego. Młodych ludzi zapytano też o siłę 
wiary religijnej, niezależnie od wyznania religijnego. Rok 
2021 przyniósł bardzo wyraźne zmiany idące w kierunku 
odchodzenia młodzieży od praktyk religijnych.
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 48. CO WEDŁUG CIEBIE JEST NAJWAŻNIEJSZE DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU W ŻYCIU?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Pochodzenie z bogatej rodziny c12.2  d3.03  w8.11  C11.76  D0  W7.02  

Pracowitość c63.41  d69.7  w66.22  C52.94  D43.48  W49.12  

Uczynność c19.51  d30.3  w24.32  C11.76  D21.74  W15.79  

Spryt c19.51  d9.09  w14.86  C29.41  D13.04  W22.81  

Wykształcenie c46.34  d66.67  w55.41  C35.29  D43.48  W38.6  

Własne ambicje c14.63  d18.18  w16.22  C20.59  D47.83  W31.58  

Ciężka praca c36.59  d45.45  w40.54  C50  D56.52  W52.63  

Dobre znajomości c19.51  d12.12  w16.22  C26.47  D21.74  W24.56  

Posiadanie powiązań politycznych c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Dawanie łapówek c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

Wyznanie religijne osoby c2.44  d6.06  w4.05  C5.88  D0  W3.51  

Fakt, że jest się mężczyzną lub 
kobietą c0  d0  w0  C5.88  D8.7  W7.02  

Coś jeszcze innego c12.2  d12.12  w12.16  C5.88  D13.04  W8.77  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 49. CZY UWAŻASZ, ŻE LUDZIOM MOŻNA UFAĆ, CZY TEŻ, ŻE W KONTAKTACH Z LUDŹMI OSTROŻNOŚCI NIGDY ZA WIELE?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Zawsze można ufać c2.44  d0  w1.35  C0  D0  W0  

Na ogół można ufać c7.32  d15.15  w10.81  C29.41  D17.39  W24.56  

Na ogół ostrożności nigdy za wiele c58.54  d48.48  w54.05  C38.24  D52.17  W43.86  

Zawsze ostrożności nigdy za wiele c19.51  d30.3  w24.32  C29.41  D30.43  W29.82  

Trudno powiedzieć c12.2  d6.06  w9.46  C2.94  D0  W1.75  

TABELA 50. CZY, JAK DOROŚNIESZ, CHCIAŁ(A)BYŚ PRACOWAĆ W MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ OBECNIE MIESZKASZ?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Tak c7.32  d9.09  w8.11  C2.94  D8.7  W5.26  

Raczej tak c12.2  d12.12  w12.16  C17.65  D4.35  W12.28  

Jest mi to obojętne c26.83  d18.18  w22.97  C8.82  D17.39  W12.28  

Raczej nie c19.51  d24.24  w21.62  C35.29  D21.74  W29.82  

Nie c24.39  d18.18  w21.62  C29.41  D43.48  W35.09  

Nie wiem c9.76  d18.18  w13.51  C5.88  D4.35  W5.26  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 51. GDYBYŚ POPROSIŁ O POMOC W ZAŁATWIENIU JAKIEJŚ SPRAWY, NP. POMOC W PRACY DOMOWEJ, WSTAWIENIE 
SIĘ ZA TOBĄ U NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY, TO NA ILE OSÓB MÓGŁBYŚ LICZYĆ, OPRÓCZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Na nikogo c7.32  d15.15  w10.81  C17.65  D8.7  W14.04  

1 osoba c14.63  d12.12  w13.51  C11.76  D0  W7.02  

2 osoby c7.32  d9.09  w8.11  C5.88  D13.04  W8.77  

3 osoby c17.07  d9.09  w13.51  C11.76  D26.09  W17.54  

4 osoby c9.76  d15.15  w12.16  C8.82  D0  W5.26  

5 osób c12.2  d18.18  w14.86  C14.71  D21.74  W17.54  

6 osób c9.76  d9.09  w9.46  C5.88  D4.35  W5.26  

7 osób c4.88  d0  w2.7  C2.94  D4.35  W3.51  

8 osób c4.88  d3.03  w4.05  C5.88  D0  W3.51  

9 osób c0  d0  w0  C0  D4.35  W1.75  

10 osób i więcej c12.2  d9.09  w10.81  C14.71  D17.39  W15.79  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 52. KTÓRA Z WYMIENIONYCH OPINII JEST BLIŻSZA TWOIM POGLĄDOM? ZAZNACZ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ.

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Istnieją jasne i niepodważalne 
zasady, które pozwalają odróżnić 
dobro od zła. Zasady te stosuje się 
do każdego i w każdej sytuacji.

c36.59  d45.45  w40.54  C44.12  D34.78  W40.35  

Nie istnieją żadne raz na zawsze 
ustalone zasady pozwalające odróż-
nić dobro od zła. Co jest dobre, a co 
złe zależy całkowicie od sytuacji 
w danym momencie.

c26.83  d18.18  w22.97  C35.29  D60.87  W45.61  

Nie umiem jednoznacznie powie-
dzieć. c36.59  d36.36  w36.49  C20.59  D4.35  W14.04  

TABELA 53. OKREŚL STOPIEŃ TWOJEGO ZAANGAŻOWANIA RELIGIJNEGO.

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Wierzący – praktykujący c70.73  d87.88  w78.38  C44.12  D65.22  W52.63  

Wierzący – niepraktykujący c24.39  d12.12  w18.92  C52.94  D26.09  W42.11  

Niewierzący c4.88  d0  w2.7  C2.94  D8.7  W5.26  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 55. OKREŚL SYTUACJĘ MATERIALNĄ TWOJEJ RODZINY.

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Bardzo dobra c36.59  d39.39  w37.84  C23.53  D26.09  W24.56  

Dobra c43.9  d51.52  w47.3  C67.65  D60.87  W64.91  

Średnia c19.51  d9.09  w14.86  C8.82  D13.04  W10.53  

Zła c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Bardzo zła c0  d0  w0  C0  D0  W0  

TABELA 54. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Liczba respondentów c41  d33  w74  C34  D23  W57  

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH UCZNIÓW

W większości uczniowie dobrze i bardzo dobrze oceniają 
sytuację materialną swojej rodziny. Należy mieć jednak na 
uwadze, że badanie zakończono przed wybuchem wojny 
w Ukrainie oraz przed osiągnięciem wysokich wskaźników 
inflacji.

Jeżeli chodzi o aktualną grupę zawodową rodziców lub 
opiekunów badanych, można powiedzieć, że rozkład za-

wodów odpowiada przekrojowi społecznemu dla ogółu 
polskich rodzin. W grupie badawczej znaleźli się ucznio-
wie, których rodzice są dyrektorami, prezesami oraz przed-
stawicielami kadry kierowniczej. W grupie badawczej 
znalazły się dzieci przedstawicieli zawodów twórczych, 
samodzielnych specjalistów z wyższym wykształceniem, 
robotników, rolników, właścicieli prywatnych firm, a także 
osób bezrobotnych i niepracujących z innych powodów.
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 56. CZY POSIADASZ RODZEŃSTWO?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Nie c7.32  d9.09  w8.11  C14.71  D8.7  W12.28  

Jedno rodzeństwo c39.02  d57.58  w47.3  C44.12  D43.48  W43.86  

Dwoje rodzeństwa c36.59  d24.24  w31.08  C23.53  D30.43  W26.32  

Troje i więcej c17.07  d9.09  w13.51  C17.65  D17.39  W17.54  

TABELA 57. JAKIE JEST WYKSZTAŁCENIE TWOJEJ MATKI/OPIEKUNKI?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Podstawowe c17.07  d0  w9.46  C11.76  D8.7  W10.53  

Zasadnicze zawodowe c4.88  d12.12  w8.11  C14.71  D4.35  W10.53  

Średnie c34.15  d48.48  w40.54  C11.76  D34.78  W21.05  

Wyższe c29.27  d21.21  w25.68  C32.35  D30.43  W31.58  

Nie wiem c14.63  d18.18  w16.22  C29.41  D21.74  W26.32  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 58. JAKIE JEST WYKSZTAŁCENIE TWOJEGO OJCA/OPIEKUNA?

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Podstawowe c19.51  d3.03  w12.16  C5.88  D13.04  W8.77  

Zasadnicze zawodowe c19.51  d39.39  w28.38  C20.59  D17.39  W19.3  

Średnie c21.95  d18.18  w20.27  C23.53  D26.09  W24.56  

Wyższe c24.39  d18.18  w21.62  C23.53  D21.74  W22.81  

Nie wiem c14.63  d21.21  w17.57  C26.47  D21.74  W24.56  

TABELA 59. OKREŚL AKTUALNĄ GRUPĘ ZAWODOWĄ TWOJEGO OJCA/OPIEKUNA? 

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Dyrektorzy, prezesi i kadra kierow-
nicza zakładów pracy i instytucji c9.76  d3.03  w6.76  C11.76  D4.35  W8.77  

Zawody twórcze i samodzielni spe-
cjaliści z wyższym wykształceniem, 
inżynierowie, kierownicy średniego 
szczebla, lekarze, prawnicy, nauczy-
ciele

c4.88  d12.12  w8.11  C5.88  D4.35  W5.26  

Pracownicy administracyjno-biuro-
wi, kierownicy i specjaliści niższego 
szczebla, pielęgniarki

c12.2  d9.09  w10.81  C2.94  D13.04  W7.02  

Pracownicy fizyczno-umysłowi, 
pracownicy sklepów, punktów usłu-
gowych, sprzedawcy, handlowcy

c9.76  d9.09  w9.46  C14.71  D26.09  W19.3  

Robotnicy wykwalifikowani c14.63  d18.18  w16.22  C14.71  D8.7  W12.28  

Robotnicy wykonujący prace proste 
zatrudnieni poza rolnictwem c0  d0  w0  C5.88  D0  W3.51  
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

Robotnicy najemni i brygadziści 
zatrudnieni w rolnictwie i leśnictwie c4.88  d0  w2.7  C0  D0  W0  

Rolnicy indywidualni i pomagający 
im członkowie rodzin c2.44  d0  w1.35  C5.88  D0  W3.51  

Właściciele prywatnych firm, tak-
sówkarze c2.44  d3.03  w2.7  C8.82  D4.35  W7.02  

Renciści c0  d3.03  w1.35  C0  D0  W0  

Emeryci c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

Bezrobotni c0  d9.09  w4.05  C2.94  D0  W1.75  

Zajmujący się domem, gospodynie 
domowe c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Niepracujący z innych powodów c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Inne c26.83  d18.18  w22.97  C8.82  D39.13  W21.05  

Nie pamiętam c12.2  d15.15  w13.51  C14.71  D0  W8.77  

57. Określ aktualną grupę zawodową Twojego ojca/opiekuna? 
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LEGENDA: litera – płeć i grupa wiekowa | duża czcionka – wynik (%) z 2021 roku | mała czcionka – wynik (%) z 2018 roku | brak liczby – brak danych | Czerwony = spadek | Zielony = wzrost

TABELA 60. OKREŚL AKTUALNĄ GRUPĘ ZAWODOWĄ TWOJEJ MATKI/OPIEKUNKI? 

c – chłopcy V-VI | d – dziewczynki V-VI | w – wszyscy V-VI | C – chłopcy VII-VIII | D – dziewczynki VII-VIII | W – wszyscy VII-VIII

Dyrektorzy, prezesi i kadra kierow-
nicza zakładów pracy i instytucji c12.2  d0  w6.76  C5.88  D0  W3.51  

Zawody twórcze i samodzielni spe-
cjaliści z wyższym wykształceniem, 
inżynierowie, kierownicy średniego 
szczebla, lekarze, prawnicy, nauczy-
ciele

c4.88  d12.12  w8.11  C14.71  D21.74  W17.54  

Pracownicy administracyjno-biuro-
wi, kierownicy i specjaliści niższego 
szczebla, pielęgniarki

c17.07  d12.12  w14.86  C5.88  D21.74  W12.28  

Pracownicy fizyczno-umysłowi, 
pracownicy sklepów, punktów usłu-
gowych, sprzedawcy, handlowcy

c17.07  d33.33  w24.32  C26.47  D21.74  W24.56  

Robotnicy wykwalifikowani c12.2  d9.09  w10.81  C5.88  D0  W3.51  

Robotnicy wykonujący prace proste 
zatrudnieni poza rolnictwem c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

Robotnicy najemni i brygadziści 
zatrudnieni w rolnictwie i leśnictwie c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Rolnicy indywidualni i pomagający 
im członkowie rodzin c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Właściciele prywatnych firm, tak-
sówkarze c0  d3.03  w1.35  C0  D4.35  W1.75  

Renciści c0  d0  w0  C0  D0  W0  

Emeryci c0  d0  w0  C2.94  D0  W1.75  

Bezrobotni c2.44  d0  w1.35  C2.94  D0  W1.75  
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Zajmujący się domem, gospodynie 
domowe c7.32  d6.06  w6.76  C5.88  D8.7  W7.02  

Niepracujący z innych powodów c0  d6.06  w2.7  C2.94  D8.7  W5.26  

Inne c14.63  d12.12  w13.51  C14.71  D13.04  W14.04  

Nie pamiętam c12.2  d6.06  w9.46  C8.82  D0  W5.26  
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