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WPROWADZENIE 
Drogi Czytelniku, 

tekst, który trzymasz w rękach, jest krótkim podsumowaniem badania, które było realizowane w wielu szkołach 
w Polsce w ramach Społecznej Diagnozy Uczniów ,,Lustro”. Badania przeprowadzaliśmy dwukrotnie. Pierwsze 
odbyło się w 2018 roku, a kolejne ze względu na pandemię koronawirusa troszkę później niż planowaliśmy, bo 
nie w 2020, a w 2021 roku.

Czy Wiesz, że w 2018 roku ankietę wypełniło ponad 70 tys. Twoich koleżanek i kolegów, a w 2021 roku ponad 
35 tys.? Byli to uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej, wśród których być może znajdowałeś lub znajdowałaś 
się właśnie Ty.

Ten mini raport stanowi podziękowanie za możliwość przeprowadzenia badania z Waszym udziałem. Znajdziecie 
w nim opis wyników i opracowane na ich podstawie wnioski, przygotowane specjalnie z myślą o Was – uczest-
nikach badania. Mamy nadzieję, że będzie to ciekawa i interesująca lektura. Możecie ten raport wykorzystać np. 
do dyskusji na lekcji wychowawczej na tematy związane z obszarami, które badaliśmy.

Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje dotyczące podsumowania wyników badania oraz wypływających 
z nich wniosków okażą się dla Was interesujące i wartościowe. Być może raport ten skłoni Was do własnych 
przemyśleń na temat obszarów do dalszego rozwoju i podnoszenia jakości własnego życia. 

Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie i życzymy miłej lektury,

Zespół badawczy
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INFORMACJE O BADANIU:
Nazwa i charakterystyka badania: Ewaluacja socjologicznego badania empirycznego realizowanego w ramach 
Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów 2018 pt. „Lustro” dla miast i gmin biorących udział w kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”.

Termin przeprowadzenia badania: 1.09.2021 – 10.12.2021 
Uczestnicy badania: uczniowie szkół podstawowych. W roku 2021 w klasach V-VII przebadano grupę 9629 
uczniów, a w klasach VII-VIII – 20 902 uczniów. Razem: 30 521 (15 338 dziewcząt i 15 193 chłopców). 
Organizator badania: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań 
Koordynatorka badania: Kinga Kaczmarek 
Osoba odpowiedzialna za konstrukcję kwestionariusza ankiety, analizę danych i treść raportu ogólnopolskie-
go i raportów lokalnych: dr Błażej Adam Dyczewski, adiunkt w Katedrze Badań nad Kulturą i Komunikacją w In-
stytucie Socjologii Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. 
Autorka raportu dla uczestników (suplement dla uczniów): Martyna Filipiak, psycholog dziecięcy. Ukończyła 
psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
Korekta i redakcja: Ewelina Szczupak

CO ZNAJDZIECIE W RAPORCIE?
Przeprowadzone przez nas badanie miało na celu m.in. dokładne przyjrzenie się Wam – młodzieży, lepsze pozna-
nie Waszej codzienności, procesu rozwoju, Waszych trosk, wyzwań, zainteresowań i rozterek. Aby uzyskać jak 
najpełniejszy obraz, badaniem objęto aż 10 różnych obszarów Waszego życia i funkcjonowania.

• Szkoła – w ramach tego obszaru przyjrzymy się, jaki jest Wasz stosunek do nauczycieli i nauki, perspektywy 
i oczekiwania edukacyjne oraz szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze.

• Rodzina – jak wiecie, wywiera ona ogromny wpływ na każdego człowieka i każde pokolenie. Przyjrzymy się 
temu, jak wyglądają Wasze bezpośrednie relacje rodzinne, postawy wobec tradycji i przodków, a także wizja 
małżeństwa i rodziny, jak również wyznawane wartości.

• Zdrowie – to kluczowe zagadnienie dla każdego człowieka, mimo iż w młodości nie przywiązuje się do niego 
tak wielkiej wagi. Przecież choroby to domena osób starszych. W raporcie przyjrzymy się różnym aspektom 
Waszej aktywności fizycznej oraz Waszej ocenie jakości życia i zdrowia. 

• Zwyczaje żywieniowe – wiele się o nich obecnie mówi, zapanowała wręcz moda na zdrowe odżywianie. 
W raporcie poruszymy więc i zagadnienia Waszego odżywiania się. Co jecie, jak często? Czy sięgacie po 
owoce i warzywa, czy raczej wolicie przekąski? Czy lubicie suplementy diety lub napoje energetyczne? Czy 
zdarza się Wam próbować środków psychoaktywnych, takich jak alkohol, papierosy, dopalacze? 

• Przemoc i agresja – jest to problemem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż niekontrolowana 
prowadzi do bardzo przykrych konsekwencji. W badaniu ukazano problem przemocy fizycznej i emocjonal-
nej (psychicznej), głównie w celu oceny i lepszego poznania tego zjawiska.

• Granie w gry, korzystanie z internetu i smartfona – to zachowania, które powoli stają się oczywiste i po-
wszechne w życiu młodego człowieka. Jest to obszar, który bardzo ciekawi badaczy, ale też szybko się rozwi-
ja i zmienia. Z tego powodu sprawą niełatwą zdaje się ocena roli technologii i związanych z nimi trudności 
w życiu młodzieży. W raporcie znalazły się główne wskaźniki opisujące formy i częstotliwość korzystania 
z internetu i telefonów komórkowych.

• Podstawowe czynności życia codziennego – w raporcie przyjrzymy się temu, jak wygląda codzienność osób 
w Waszym wieku, co robią na co dzień i jak spędzają wolny czas oraz czy uczęszczają na zajęcia pozaszkolne. 

• Praca i ekonomia – finanse dotyczą Was podobnie jak dorosłego. Są dla Was równie ważne. Raport porusza 
zagadnienie finansów, wydatków młodzieży, a także postaw wobec sukcesu zawodowego i podejmowanych 
prac zarobkowych.

• Kapitał społeczny – w ramach tego obszaru przyjrzymy się, jaki jest Wasz stosunek do takich wartości jak: 
patriotyzm, patriotyzm lokalny, moralność i religijność. 



SZKOŁA
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Wiemy, że szkoła jest dla Was miejscem szczególnym. Chociażby z tego względu, że spędzacie w niej sporą część 
swojego dnia. To miejsce, w którym nabywacie przedmiotową wiedzę i rozwijacie kompetencje z różnych dzie-
dzin. To drugie najważniejsze po domu rodzinnym środowisko, w którym jesteście poddawani oddziaływaniom 
wychowawczym. 

W tym rozdziale omówimy zagadnienia Waszych relacji z nauczycielami, stosunek do nauki, a także perspektywy 
i oczekiwania wobec szkoły i pozaszkolne relacje rówieśnicze. Zmiany, jakie obserwujemy w obszarze życia szkol-
nego, w dużej mierze mają związek z pandemią COVID -19, której wszyscy doświadczyliśmy. 

W obu etapach badania – z lat 2018 i 2021 zadano Waszym rówieśnikom pytanie, jak łatwo przychodzi im ucze-
nie się. Jak się okazało, w 2021 roku prawie co trzeci z Waszych kolegów wybrał odpowiedź bardzo łatwo. Dla 
porównania w 2018 roku bardzo łatwe uczenie się zadeklarowało 2% więcej uczniów. Jest to nieznaczna różnica, 
wskazująca na niewielkie zmniejszenie łatwości uczenia się, co może wynikać stąd, że w czasie pandemii ucznio-
wie doświadczyli przeplatającego się nauczania zdalnego, hybrydowego i stacjonarnego. Taki brak stałości mógł 
utrudniać Wam przyswajanie i porządkowanie wiedzy szkolnej.

W raporcie przyjrzeliśmy się też zmianom w średnich ocen w latach 2018 i 2021. Jak się okazuje, na przestrzeni 
tych trzech lat ogólnie zmniejszyła się liczba uczniów słabych (średnia 3,6 i mniej), średnich (średnia 3,61-4,2) 
oraz dobrych (średnia 4,21-4,70). Zwiększyła się natomiast liczba uczniów ze średnią wyższą niż 4,71. 

Średnia z ocen końcowych 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Rok 2018

<= 3,60 20,7%

3,61 - 4,20 21,7%

4,21 - 4,70 20,4%

4,71 - 5,00 19,5%

5,01 17,7%

Rok 2018

17,7%

19,5%

20,4%

21,7%

20,7%

<= 3,60 3,61 - 4,20 4,21 - 4,70 4,71 - 5,00 5,01

1

Rok 2021

<= 3,60 17,4%

3,61 - 4,20 19,7%

4,21 - 4,70 19,8%

4,71 - 5,00 22,3%

5,01 20,7%

Rok 2021

20,7%

22,3%

19,8%

19,7%

17,4%

<= 3,60 3,61 - 4,20 4,21 - 4,70 4,71 - 5,00 5,01

1

Zainteresować mogą Was odpowiedzi na pytanie o to, jak uczniowie sami oceniają swoje postępy. Okazało się, 
że Wasi koledzy w 2021 roku rzadziej niż trzy lata wcześniej odpowiadali, że ich wyniki w nauce się polepszyły. 
Przy czym częściej to dziewczęta są przekonane o polepszeniu swoich wyników w nauce.

Co ciekawe, zmiany w średnich ocen nie wpływają bezpośrednio na to, co uczniowie sami sądzą o swoich osią-
gnięciach w nauce. Uczniom trudno jest ocenić swoją wiedzę i uwierzyć we własne możliwości, biorąc pod uwa-
gę, że w ostatnich trzech latach zmuszeni byli uczyć się w dość zmiennym i utrudnionym systemie. 
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Jak na przestrzeni ostatniego roku zmieniły się Twoje wyniki w nauce? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Zdecydowanie się 
polepszyły

22,4%

Nieznacznie się 
polepszyły

26,8%

Nie zmieniły się 33,6%

Nieznacznie się 
pogorszyły

14,0%

Zdecydowanie się 
pogorszyły

3,2%

Rok 2018

3,2%

14,0%

33,6%
26,8%

22,4%

Zdecydowanie się polepszyły Nieznacznie się polepszyły Nie zmieniły się

Nieznacznie się pogorszyły Zdecydowanie się pogorszyły

1

Tabela 1

Zdecydowanie się 
polepszyły

17,5%

Nieznacznie się 
polepszyły

24%

Nie zmieniły się 37,9%

Nieznacznie się 
pogorszyły

15,8%

Zdecydowanie się 
pogorszyły

4,8%

Rok 2021

4,8%

15,8%

37,9%

24,0%

17,5%

Zdecydowanie się polepszyły Nieznacznie się polepszyły Nie zmieniły się

Nieznacznie się pogorszyły Zdecydowanie się pogorszyły

1

Tabela 1

Zdecydowanie się 
polepszyły

22,4%

Nieznacznie się 
polepszyły

26,8%

Nie zmieniły się 33,6%

Nieznacznie się 
pogorszyły

14,0%

Zdecydowanie się 
pogorszyły

3,2%

Rok 2018

3,2%

14,0%

33,6%
26,8%

22,4%

Zdecydowanie się polepszyły Nieznacznie się polepszyły Nie zmieniły się

Nieznacznie się pogorszyły Zdecydowanie się pogorszyły

1

Tabela 1

Zdecydowanie się 
polepszyły

22,4%

Nieznacznie się 
polepszyły

26,8%

Nie zmieniły się 33,6%

Nieznacznie się 
pogorszyły

14,0%

Zdecydowanie się 
pogorszyły

3,2%

Rok 2018

3,2%

14,0%

33,6%
26,8%

22,4%

Zdecydowanie się polepszyły Nieznacznie się polepszyły Nie zmieniły się

Nieznacznie się pogorszyły Zdecydowanie się pogorszyły

1

Z odpowiedzi uczniów wynika, że w ciągu trzech lat, w których odbywało się badanie, nie pogorszyły się ich 
relacje z wychowawcą. Lekko osłabiła się jednak ocena relacji z rówieśnikami. Częściej z relacji z rówieśnikami 
zadowoleni są chłopcy niż dziewczęta. Dziewczęta częściej niż chłopcy są z nich trochę zadowolone, a trochę 
niezadowolone.

Waszym kolegom zadaliśmy też inne, istotne pytanie. Mianowicie, jak często zdarza im się nie rozumieć tego, co 
mówi nauczyciel podczas lekcji. Po czasie nauczania zdalnego prawie 10% z Was deklaruje, że przynajmniej kilka 
razy w tygodniu nie rozumie omawianych na lekcjach treści. Jak się okazuje, problem ten pojawia się częściej 
wśród uczniów klas starszych niż młodszych. 

Jak często zdarza ci się nie rozumieć tego, co mówi nauczyciel podczas lekcji? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VI klasy)

Tabela 1

Codziennie 9,6%

Kilka razy w 
tygodniu

27,9%

Mniej więcej raz 
na tydzień

24,5%

Kilka razy w 
miesiącu

14,2%

Mniej więcej raz w 
miesiącu lub 
rzadziej

14,5%

Nie mam takich 
problemów

9,3%

Rok 2021

9,3%

14,5%

14,2%

24,5%

27,9%

9,6%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Nie mam takich problemów

1
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Jak często zdarza ci się nie rozumieć tego, co mówi nauczyciel podczas lekcji? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice VII-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 13,3%

Kilka razy w 
tygodniu

32,6%

Mniej więcej raz 
na tydzień

22,7%

Kilka razy w 
miesiącu

12,6%

Mniej więcej raz w 
miesiącu lub 
rzadziej

11,4%

Nie mam takich 
problemów

7,4%

Rok 2021

7,4%

11,4%

12,6%

22,7%

32,6%

13,3%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Nie mam takich problemów

1

Niezrozumienie treści podczas lekcji może mieć różne przyczyny. Może zależeć od poziomu trudności materia-
łu, poziomu nauczania w klasie, poziomu zainteresowania konkretnym tematem u ucznia. Nauczanie zdalne 
również mogło utrudnić Wam nawiązywanie interakcji z nauczycielem i podtrzymanie zaangażowania w trakcie 
zajęć.

Wasi koledzy odpowiadali też na pytanie, ilu nauczycieli, z którymi mają lekcje w tym semestrze, jest ich zdaniem 
sprawiedliwych w ocenianiu swoich uczniów. Okazuje się, że większość z Was, bo prawie 60%, uważa, że ponad 
połowa nauczycieli sprawiedliwie wystawia oceny. 

Wyniki badania w obszarze szkoły pokazują, że pandemia nie miała tak negatywnego wpływu na funkcjonowa-
nie uczniów, jak się początkowo obawiano. Wprowadziła jednak pewną dozę zamieszania w postrzeganiu szkoły 
i własnych osiągnięć przez młodzież.



RODZINA
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Rodzina to pierwsze środowisko społeczne dziecka. Relacje z bliskimi pełnią ważną funkcję nie tylko dla dzieci, 
ale także dla młodzieży. Mogą być źródłem wsparcia i akceptacji, ale też źródłem stresu i napięcia. 

W czasie pandemii rodziny zmuszone były spędzać ze sobą więcej czasu. Dla niektórych było to źródłem 
wzmocnienia więzi, w wielu jednak uwidoczniły i nasiliły się trudności związane z komunikacją i nie tylko.

W tej części przyjrzymy się temu, jak Wasi rówieśnicy oceniają swoje relacje rodzinne. Dowiecie się, jakie prezen-
tują postawy wobec tradycji i przodków oraz zwyczajów życia rodzinnego na co dzień i od święta. 

Młodzi zapytani, w jakim stopniu są zadowoleni ze swojej relacji z mamą, w większości wyrazili zadowolenie z tej 
relacji. Stopień zadowolenia z relacji z mamą spadł tylko w nieznacznym stopniu między latami 2018-2021. To 
bardzo dobra wiadomość, jeśli weźmiemy pod uwagę, w jak trudnym i stresującym czasie funkcjonowały wtedy 
rodziny. Nieco mniej uczniów zadeklarowało zadowolenie z relacji z tatą, jednak nadal jest to większość bada-
nych. 

Trochę gorzej Wasi rówieśnicy ocenili relacje z rodzeństwem. Tylko nieco więcej niż połowa badanych zadeklaro-
wała zadowolenie z relacji z bratem lub siostrą. 

Relacja z mamą/opiekunką (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 69

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 18

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem 
zadowolony(a) 7,7

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 1,5

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 1,2

Trudno ocenić 2,5

Rok 2018

2,5%

1,2%

1,5%

7,7%

18,0%

69,1%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 69

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 18

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem 
zadowolony(a) 7,7

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 1,5

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 1,2

Trudno ocenić 2,5

Rok 2018

2,5%

1,2%

1,5%

7,7%

18,0%

69,1%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 62

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 21

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem 
zadowolony(a) 9,8

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 2,1

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 1,5

Trudno ocenić 3,6

Rok 2021

3,6%

1,5%

2,1%

9,8%

21,0%

62,0%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 62

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 21

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem 
zadowolony(a) 9,8

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 2,1

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 1,5

Trudno ocenić 3,6

Rok 2021

3,6%

1,5%

2,1%

9,8%

21,0%

62,0%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1
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Relacja z tatą/opiekunem (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 59,6

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 20,1

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie 
jestem zadowolony(a) 9,2

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 2,3

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 2,7

Trudno ocenić 6,1

Rok 2018

6,1%

2,7%

2,3%

9,2%

20,1%

59,6%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 59,6

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 20,1

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie 
jestem zadowolony(a) 9,2

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 2,3

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 2,7

Trudno ocenić 6,1

Rok 2018

6,1%

2,7%

2,3%

9,2%

20,1%

59,6%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 53,7

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 21,9

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie 
jestem zadowolony(a) 10,8

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 2,8

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 3,3

Trudno ocenić 7,5

Rok 2021

7,5%

3,3%

2,8%

10,8%

21,9%

53,7%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 53,7

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 21,9

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie 
jestem zadowolony(a) 10,8

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 2,8

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 3,3

Trudno ocenić 7,5

Rok 2021

7,5%

3,3%

2,8%

10,8%

21,9%

53,7%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1

Relacja z rodzeństwem (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Nie mam rodzeństwa 14,5

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 35

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 23,8

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem 
zadowolony(a) 16,3

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 2,9

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 2,8

Trudno ocenić 4,8

Rok 2018

4,8%

2,8%

2,9%

16,3%

23,8%

35,0%

14,5%

Nie mam rodzeństwa
Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1

Tabela 1

Nie mam rodzeństwa 14,5

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 35

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 23,8

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem 
zadowolony(a) 16,3

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 2,9

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 2,8

Trudno ocenić 4,8

Rok 2018

4,8%

2,8%

2,9%

16,3%

23,8%

35,0%

14,5%

Nie mam rodzeństwa
Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1

Tabela 1

Nie mam rodzeństwa 14,1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 33,3

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 24

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie 
jestem zadowolony(a) 16,4

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 3,2

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 3,3

Trudno ocenić 5,6

Rok 2021

5,6%

3,3%

3,2%

16,4%

24,0%

33,3%

14,1%

Nie mam rodzeństwa
Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1

Tabela 1

Nie mam rodzeństwa 14,1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 33,3

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 24

Trochę jestem zadowolony, a trochę nie 
jestem zadowolony(a) 16,4

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 3,2

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 3,3

Trudno ocenić 5,6

Rok 2021

5,6%

3,3%

3,2%

16,4%

24,0%

33,3%

14,1%

Nie mam rodzeństwa
Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony, a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić

1

W raporcie przyjrzeliśmy się także relacjom z dziadkami. Zapytaliśmy Waszych rówieśników o to, czy w ich domu 
rodzinnym mieszkali lub mieszkają dziadkowie oraz o to, jak oceniają swoje relacje z nimi. Jak się okazało, po-
nad połowa z nich nie mieszkała nigdy z dziadkami, a zaledwie co czwarty mieszka z którymś z dziadków. Jest 
to zgodne z przemianami rodzin, które obserwujemy w ostatnich latach. Aktualnie coraz rzadziej dom rodzinny 
dzieli wielopokoleniowa rodzina.

Tymczasem dziadkowie odgrywają ważną rolę w rozwoju młodego człowieka. Mogą podzielić się życiowym do-
świadczeniem oraz stworzyć z wnukami ciepłą relację, opartą na miłości i akceptacji. Bardzo mały procent Wa-
szych rówieśników deklaruje niezadowolenie z relacji z dziadkiem. Zadowolonych z niej jest aż 64,5% uczniów. 
Więcej uczniów wyraziło zadowolenie z relacji z babcią – aż 83,1. Może to wynikać z faktu, że babcie częściej 
angażują się w opiekę nad wnukami i mają więcej okazji, aby zbudować z nimi bliższą relację. 
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Relacja z dziadkiem (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 50,5

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 18,4

Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem 
zadowolony(a) 6,8

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 1,7

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 1,3

Trudno ocenić 0

Nie mam już dziadka 21,3

Rok 2018

21,3%

1,3%

1,7%

6,8%

18,4%

50,5%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić
Nie mam już dziadka

1

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 44,9

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 20,5

Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem 
zadowolony(a) 8,5

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 2

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 1,5

Trudno ocenić 0

Nie mam już dziadka 22,6

Rok 2021

22,6%

1,5%

2,0%

8,5%

20,5%

44,9%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić
Nie mam już dziadka

1

Relacja z babcią (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 66,5

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 19

Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem zadowolony(a) 5,8

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 1,3

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 1,2

Trudno ocenić 0

Nie mam już babci 6,3

Rok 2018

6,3%

1,2%

1,3%

5,8%

19,0%

66,4%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić
Nie mam już babci

1

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 66,5

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 19

Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem zadowolony(a) 5,8

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 1,3

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 1,2

Trudno ocenić 0

Nie mam już babci 6,3

Rok 2018

6,3%

1,2%

1,3%

5,8%

19,0%

66,4%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić
Nie mam już babci

1

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 61,5

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 21,6

Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem zadowolony(a) 7

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 1,6

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 1,3

Trudno ocenić 0

Nie mam już babci 7

Rok 2021

7,0%

1,3%

1,6%

7,0%

21,6%

61,5%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić
Nie mam już babci

1

Tabela 1

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a) 61,5

Ogólnie jestem z nich zadowolony(a) 21,6

Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem zadowolony(a) 7

Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 1,6

Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a) 1,3

Trudno ocenić 0

Nie mam już babci 7

Rok 2021

7,0%

1,3%

1,6%

7,0%

21,6%

61,5%

Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem zadowolony(a)
Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
Trudno ocenić
Nie mam już babci

1

Tak wysoka ocena relacji rodzinnych przez uczniów jest bardzo dobrą wiadomością. Rodzina może być dla Was 
ważną wartością i zasobem, zwłaszcza gdy przychodzi się Wam mierzyć z codziennymi wyzwaniami i trudnościami.

Postanowiliśmy też zapytać Waszych kolegów o to, skąd czerpią wyobrażenia na temat rodziny. Jak się okazało, 
dla Waszego pokolenia najważniejszym źródłem takich przekonań nadal pozostaje rodzina oraz własne prze-
myślenia i refleksje. Jednocześnie można zauważyć, że popularne jak dotąd wzorce, takie jak bliska rodzina, 
nauczyciele i Kościół tracą na znaczeniu, a coraz więcej wyobrażeń na temat rodziny czerpiecie z nowych mediów 
(Internet, gry wideo) oraz innych źródeł (opinie przyjaciół, znajomych, dziadków). Może to być efekt odejścia od 
tradycyjnych wzorców i źródeł wiedzy, ale też poszerzenia źródeł wiedzy i lepszego, łatwiejszego dostępu do niej.
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Kto lub co najbardziej kształtuje twoje wyobrażenia na temat małżeństwa i rodziny?  
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy; w pytaniu można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Tabela 1

Rodzice/opiekunowie 66,3%

Ja sam(a) 33,6%

Przyjaciele 24,8%

Dziadkowie 20,1%

Internet 17,5%

Znajomi 14,6%

Starsze rodzeństwo 13,2%

Nauczyciele 12,7%

Kościół 12,3%

Coś jeszcze innego 12,0%

Telewizja 10,4%

Krewni spoza najbliższej rodziny 9,1%

Inne osoby 8,7%

Gry wideo 6,6%

Literatura piękna 5,1%

Grupy religijne 3,3%

Przekazy prasowe 1,9%

Rok 2018

Rodzice/opiekunowie
Ja sam(a)

Przyjaciele
Dziadkowie

Internet
Znajomi

Starsze rodzeństwo
Nauczyciele

Kościół
Coś jeszcze innego

Telewizja
Krewni spoza najbliższej rodziny

Inne osoby
Gry wideo

Literatura piękna
Grupy religijne

Przekazy prasowe
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

1,9%
3,3%

5,1%
6,6%

8,7%
9,1%
10,4%
12,0%
12,3%
12,7%
13,2%
14,6%

17,5%
20,1%

24,8%
33,6%

66,3%

1

Tabela 1

Rodzice/opiekunowie 62,3%

Ja sam(a) 40,6%

Przyjaciele 27,3%

Dziadkowie 22,9%

Internet 23,5%

Znajomi 18,0%

Starsze rodzeństwo 13,8%

Nauczyciele 10,0%

Kościół 10,3%

Coś jeszcze innego 16,0%

Telewizja 10,0%

Krewni spoza najbliższej rodziny 9,3%

Inne osoby 10,2%

Gry wideo 10,7%

Literatura piękna 5,3%

Grupy religijne 3,1%

Przekazy prasowe 1,7%

Rok 2021

Rodzice/opiekunowie
Ja sam(a)

Przyjaciele
Dziadkowie

Internet
Znajomi

Starsze rodzeństwo
Nauczyciele

Kościół
Coś jeszcze innego

Telewizja
Krewni spoza najbliższej rodziny

Inne osoby
Gry wideo

Literatura piękna
Grupy religijne

Przekazy prasowe 1,7%
3,1%

5,3%
10,7%
10,2%

9,3%
10,0%

16,0%
10,3%
10,0%

13,8%
18,0%

23,5%
22,9%

27,3%
40,6%

62,3%

1Dużo ciekawych zmian na przestrzeni badanych lat 2018-2021 zauważono podczas porównywania odpowiedzi 
udzielanych przez Waszych rówieśników na pytanie o to, co jest dla nich najważniejsze w życiu. W roku 2018 
najbardziej cenionymi wartościami wśród młodzieży była miłość na całe życie (51,3%), przyjaciele (50,3%), dobra 
praca w dorosłym życiu (47,8%) oraz rozwijanie swoich zainteresowań i hobby (46,5%). W roku 2021 na pierw-
szym miejscu znalazła się przyjaźń (58,8%), następnie rozwijanie swoich zainteresowań i hobby (51,9%), dobra 
praca w dorosłym życiu (51,3%), miłość na całe życie (48,0%) oraz dobre wykształcenie (34,7%).

Młodzież coraz bardziej ceni sobie takie wartości jak: przyjaźń, posiadanie dużych pieniędzy, rozwijanie swoich 
zainteresowań i hobby, rozrywkę i zabawę oraz posiadanie dobrej pracy w dorosłym życiu. Mniejsze znaczenie 
zaczyna mieć wymiar duchowy: Bóg, miłość na całe życie, patriotyzm i dobro ojczyzny, posiadanie dzieci w przy-
szłości. 
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Duże zmiany obserwowane są zwłaszcza wśród dziewcząt. Coraz więcej Waszych koleżanek ceni sobie posiada-
nie dużych pieniędzy, przyjaźń, rozrywkę i zabawę, życie pełne przygód i wrażeń i wolność głoszenia własnych 
poglądów. Dziewczęta zdają się coraz bardziej podatne na oddziaływania środowisk feministycznych. Coraz więk-
szą wartość dostrzegają w czynnikach powiązanych z poczuciem niezależności i szeroko pojmowanej wolności.

Ogólnie można stwierdzić, że Wasi rówieśnicy coraz mniej cenią sobie aspekty duchowe, a coraz ważniejsze stają 
się dla nich te, które są odbiciem materializmu i szeroko rozumianej przyjemności. Jest to zapewne związane 
z przemianami życia i społeczeństwa w ostatnich latach. Nie musi być to zjawisko negatywne. Dobrze jednak 
zachować harmonię w swoich wartościach, aby w przyszłości móc wieść pełne i szczęśliwe dorosłe życie. 



ZDROWIE
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Istnieje kilka kluczowych czynników, które mają ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Należą do 
nich: zdrowy sen, zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna. Czynniki te nie tylko kształtują naszą siłę i wital-
ność w codziennym życiu, ale też wspierają regulację emocji i rozwój poznawczy. 

Właśnie tym czynnikom poświęcimy uwagę w tej części raportu. W tym celu zapytaliśmy Waszych rówieśników 
o formy spędzania wolnego czasu, uprawianie sportu, spożywanie posiłków i pewnych grup produktów spożyw-
czych, a także zwyczaje żywieniowe i ich samoocenę.

Jak się okazało, na przestrzeni lat 2018-2021 formy spędzania wolnego czasu uległy pewnym zmianom. W pew-
nym stopniu miało to związek z pandemią, wymuszoną izolacją i zmianą nawyków, które zaszły w ich następstwie. 

Zebrane w 2018 r. wyniki wskazywały, że najpopularniejszą formą spędzania czasu przez Waszych rówieśników 
są spotkania ze znajomymi, korzystanie ze smartfonów lub tabletów (43,9%). Sport uplasował się dopiero na 
trzecim miejscu (39,1%).

Analiza danych uzyskanych w 2021 r. wyraźnie pokazała, że młodzi częściej zaczęli spędzać czas wolny przed 
smartfonem, przygotowując różne potrawy, spotykając się ze znajomymi oraz przy wykonywaniu różnych prac 
domowych (np. sprzątanie). Ogólnie młodzi ludzie odchodzą od aktywnych form spędzania wolnego czasu. Wię-
cej czasu są jednocześnie skłonni poświęcić na czynności umożliwiające własny rozwój. 

W jaki sposób najchętniej spędzasz czas wolny (poza lekcjami)? (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy; 
w pytaniu można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Tabela 1

Spotykam się z koleżankami/kolegami 44%

Robię coś na smartfonie/tablecie (gram w 
gry, oglądam filmy itp.)

43,9%

Uprawiam sport 39,1%

Rozwijam swoje zainteresowania/hobby 34,9%

Surfuję po Internecie 33,6%

Oglądam telewizję 25,8%

Sprzątam/wykonuję prace domowe 18,6%

Robię coś innego 18,5%

Czytam książki 17,3%

Gotuję 11,3%

Rok 2018

Spotykam się z koleżankami/kolegami

Robię coś na smartfonie/tablecie (gram w gry, oglądam filmy itp.)

Uprawiam sport

Rozwijam swoje zainteresowania/hobby

Surfuję po Internecie

Oglądam telewizję

Sprzątam/wykonuję prace domowe

Robię coś innego

Czytam książki

Gotuję

0% 10% 20% 30% 40% 50%

11,3%

17,3%

18,5%

18,6%

25,8%

33,6%

34,9%

39,1%

43,9%

44,00%

1

Tabela 1

Robię coś na smartfonie/tablecie (gram w 
gry, oglądam filmy itp.)

53,3%

Spotykam się z koleżankami/kolegami 48,9%

Rozwijam swoje zainteresowania/hobby 38,5%

Uprawiam sport 35,5%

Surfuję po Internecie 35,4%

Oglądam telewizję 23,7%

Sprzątam/wykonuję prace domowe 22,3%

Robię coś innego 21,9%

Czytam książki 18,9%

Gotuję 17,3%

Rok 2021

Robię coś na smartfonie/tablecie (gram w gry, oglądam filmy itp.)

Spotykam się z koleżankami/kolegami

Rozwijam swoje zainteresowania/hobby

Uprawiam sport

Surfuję po Internecie

Oglądam telewizję

Sprzątam/wykonuję prace domowe

Robię coś innego

Czytam książki

Gotuję

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

17,3%

18,9%

21,9%

22,3%

23,7%

35,4%

35,5%

38,5%

48,9%

53,3%

2
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Zapytaliśmy Waszych rówieśników także o to, czy i jaki sport uprawiają poza lekcjami w-f w szkole. W obu eta-
pach badania, z lat 2018 i 2021, widoczny jest wyraźny wzrost popularności wśród młodzieży takich sportów jak 
jazda na rowerze i gra w piłkę nożną. Jednocześnie można zauważyć wzrost liczby uczniów, którzy nie uprawiają 
żadnego sportu poza szkołą. 

Zestawienie tych wyników wskazuje na tendencję do rezygnacji z aktywności fizycznej wśród młodych ludzi. 
Tendencja ta jest niepokojąca, biorąc pod uwagę, że aktywność fizyczna ma ogromną wartość regulującą dobre 
samopoczucie i zdrowie. 

Czy uprawiasz jakiś sport poza lekcjami wf. w szkole? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy; w pytaniu można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Tabela 1

Jazda na rowerze 35

Piłka nożna 28,8

Pływanie 20,1

Jazda na wrotkach, rolkach fiszkach 18

Inne 17,3

Taniec 14,1

Nie uprawiam żadnej aktywności fizycznej  14

Siatkówka 13,9

Gimnastyka 13,2

Bieganie/jogging/nordic walking 11,2

Jazda na nartach/inne sporty zimowe 10,4

Gry zespołowe 9,7

Koszykówka 9,5

Piłka ręczna 7,9

Wędkowanie 6,6

Jazda konna 6,3

Wyczynowa jazda na rowerze/motorze 5,8

Karate/ judo/inne sztuki walki 5,5

Sporty militarne (ASG) 3,8

Aerobik 1,9

Rugby 1,6

Rok 2018

Jazda na rowerze
Piłka nożna

Pływanie
Jazda na wrotkach, rolkach fiszkach

Inne
Taniec

Nie uprawiam żadnej aktywności fizycznej  
Siatkówka

Gimnastyka
Bieganie/jogging/nordic walking

Jazda na nartach/inne sporty zimowe
Gry zespołowe

Koszykówka
Piłka ręczna

Wędkowanie
Jazda konna

Wyczynowa jazda na rowerze/motorze
Karate/ judo/inne sztuki walki

Sporty militarne (ASG)
Aerobik
Rugby

0 5 10 15 20 25 30 35 40
1,6
1,9

3,8
5,5
5,8
6,3
6,6

7,9
9,5
9,7
10,4
11,2

13,2
13,9
14
14,1

17,3
18

20,1
28,8

35

1

Tabela 1

Jazda na rowerze 36,1%

Piłka nożna 26,5%

Inne 20,4%

Pływanie 18,2%

Nie uprawiam żadnej aktywności fizycznej 18%

Jazda na wrotkach, rolkach fiszkach 14,5%

Taniec 13,6%

Siatkówka 12,1%

Koszykówka 11,8%

Bieganie/jogging/nordic walking 10,6%

Gimnastyka 9,7%

Gry zespołowe 8,7%

Wędkowanie 8,4%

Jazda na nartach/inne sporty zimowe 7,7%

Jazda konna 7,5%

Piłka ręczna 5,8%

Wyczynowa jazda na rowerze/motorze 5,8%

Karate/ judo/inne sztuki walki 5,6%

Sporty militarne (ASG) 3,2%

Aerobik 1,4%

Rugby 1,2%

Rok 2021

Jazda na rowerze
Piłka nożna

Inne
Pływanie

Nie uprawiam żadnej aktywności fizycznej 
Jazda na wrotkach, rolkach fiszkach

Taniec
Siatkówka

Koszykówka
Bieganie/jogging/nordic walking

Gimnastyka
Gry zespołowe

Wędkowanie
Jazda na nartach/inne sporty zimowe

Jazda konna
Piłka ręczna

Wyczynowa jazda na rowerze/motorze
Karate/ judo/inne sztuki walki

Sporty militarne (ASG)
Aerobik
Rugby

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%
1,2%
1,4%

3,2%
5,6%
5,8%
5,8%

7,5%
7,7%
8,4%
8,7%
9,7%
10,6%

11,8%
12,1%

13,6%
14,5%

18,0%
18,2%

20,4%
26,5%

36,1%

1
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Nie dziwi zatem także fakt, że coraz mniej uczniów ocenia swoją sprawność fizyczną jako bardzo dobrą – zaled-
wie nieco więcej niż co trzeci z Was w 2018 roku i nieco więcej niż co czwarty w 2021 roku. Nadal jednak więk-
szość uczniów ocenia swoją kondycję na dość dobrym poziomie.

Zmniejszyła się także liczba uczniów dobrze i bardzo dobrze oceniających swój stan zdrowia. Zwiększyła się na-
tomiast liczba uczniów, którzy uważają, że ich stan zdrowia jest zły lub bardzo zły. 

Pogorszeniu uległa także prawdopodobnie ilość i jakość snu młodych ludzi, przekładająca się na subiektywnie 
oceniany poziom niewyspania. Zwiększyła się niestety liczba uczniów deklarujących niewyspanie raz w tygodniu 
oraz tych, którzy niewyspani czują się codziennie. 

Jak oceniasz swoją sprawność fizyczną? (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Bardzo dobrze 36,4

Raczej dobrze 38

Ani dobrze, ani źle 17,8

Raczej źle 3,7

Bardzo źle 1,5

Trudno ocenić 2,6

Rok 2018

2,6%

1,5%

3,7%

17,8%

38,0%

36,4%

Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle
Bardzo źle Trudno ocenić

1

Tabela 1

Bardzo dobrze 28,8

Raczej dobrze 38,4

Ani dobrze, ani źle 22,4

Raczej źle 5,4

Bardzo źle 2,3

Trudno ocenić 2,7

Rok 2021

2,7%

2,3%

5,4%

22,4%

38,4%

28,8%

Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle
Bardzo źle Trudno ocenić

1

Tabela 1

Bardzo dobrze 28,8

Raczej dobrze 38,4

Ani dobrze, ani źle 22,4

Raczej źle 5,4

Bardzo źle 2,3

Trudno ocenić 2,7

Rok 2021

2,7%

2,3%

5,4%

22,4%

38,4%

28,8%

Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle
Bardzo źle Trudno ocenić

1

Jak często czujesz się niewyspany(a)? (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 33,2

Kilka razy w tygodniu 34,1

Mniej więcej raz na tydzień 13,2

Kilka razy w miesiącu 6,3

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 5,2

Nie mam problemów ze snem 8,1

Rok 2018

8,1%

5,2%

6,3%

13,2%

34,1%

33,2%

Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień
Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
Nie mam problemów ze snem

1

Tabela 1

Codziennie 33,2

Kilka razy w tygodniu 34,1

Mniej więcej raz na tydzień 13,2

Kilka razy w miesiącu 6,3

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 5,2

Nie mam problemów ze snem 8,1

Rok 2018

8,1%

5,2%

6,3%

13,2%

34,1%

33,2%

Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień
Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
Nie mam problemów ze snem

1

Tabela 1

Codziennie 40,9

Kilka razy w tygodniu 31,9

Mniej więcej raz na tydzień 11,6

Kilka razy w miesiącu 5,4

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 4

Nie mam problemów ze snem 6,3

Rok 2021

6,3%

4,0%

5,4%

11,6%

31,9%

40,9%

Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień
Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
Nie mam problemów ze snem

1

Tabela 1

Codziennie 40,9

Kilka razy w tygodniu 31,9

Mniej więcej raz na tydzień 11,6

Kilka razy w miesiącu 5,4

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 4

Nie mam problemów ze snem 6,3

Rok 2021

6,3%

4,0%

5,4%

11,6%

31,9%

40,9%

Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień
Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
Nie mam problemów ze snem

1
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Wyniki te pokazują, że Wasze pokolenie jest w pewnym stopniu świadome trudności związanych z brakiem ak-
tywności fizycznej. Miejmy nadzieję, że wiedza ta pozwoli wyciągnąć konstruktywne wnioski i podjąć działania 
zmierzające do poprawy swojej kondycji fizycznej i samopoczucia. 

W zakresie żywienia postanowiliśmy sprawdzić, gdzie uczniowie spożywają posiłki oraz jak często jedzą poszcze-
gólne produkty. 

Zdecydowana większość Waszych rówieśników zjada śniadania w domu lub w szkole. W ciągu trzech lat prawie 
o 5% zwiększyła się jednak liczba uczniów, którzy śniadań nie jedzą wcale. Niejedzenie śniadań częściej dotyczy 
dziewcząt niż chłopców. 

Obiad także jest posiłkiem najczęściej spożywanym w domu lub w szkole, podobnie jak podwieczorek. Jednak 
o ponad 5% zmniejszyła się liczba uczniów, którzy podwieczorku nie spożywają wcale. 

Zdecydowana większość z Was spożywa kolację w domu. To posiłek, który, w porównaniu z pozostałymi rzadko 
spożywany jest w innym miejscu. O niecałe 3% zmniejszyła się liczba uczniów, którzy jedzą kolację. 

Jeśli chodzi o spożywanie konkretnych grup produktów, uczniowie jedzą mniej czekolady, ciastek oraz owoców. 
Jednocześnie coraz bardziej popularne jest jedzenie chipsów. Uczniowie zwykle jadają także więcej owoców niż 
warzyw. Nieznacznie wzrosła także liczba uczniów, którzy zażywają różnego rodzaju suplementy. 

Jak często spożywasz warzywa? (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 41,9

Kilka razy w 
tygodniu 31,6

Mniej więcej raz na 
tydzień 11,4

Kilka razy w 
miesiącu 5,8

Mniej więcej raz w 
miesiącu lub 
rzadziej 4,6

W ogóle 4,8

Rok 2018

4,8%

4,6%

5,8%

11,4%

31,6%

41,9%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej W ogóle

1

Tabela 1

Codziennie 41,6

Kilka razy w 
tygodniu 32

Mniej więcej raz na 
tydzień 11,4

Kilka razy w 
miesiącu 5,9

Mniej więcej raz w 
miesiącu lub 
rzadziej 4,2

W ogóle 5

Rok 2021

5,0%

4,2%

5,9%

11,4%

32,0%

41,6%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej W ogóle

1
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Jak często spożywasz owoce? (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 53

Kilka razy w 
tygodniu 31,2

Mniej więcej raz na 
tydzień 7,7

Kilka razy w 
miesiącu 3,9

Mniej więcej raz w 
miesiącu lub 
rzadziej 2,3

W ogóle 2

Rok 2018

2,0%

2,3%

3,9%

7,7%

31,2%

52,9%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej W ogóle

1

Tabela 1

Codziennie 46,9

Kilka razy w 
tygodniu 34,1

Mniej więcej raz na 
tydzień 9,3

Kilka razy w 
miesiącu 4,6

Mniej więcej raz w 
miesiącu lub 
rzadziej 2,6

W ogóle 2,5

Rok 2021

2,5%

2,6%

4,6%

9,3%

34,1%

46,9%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej W ogóle

1

Jak często spożywasz chipsy? (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 7,6

Kilka razy w tygodniu 21

Mniej więcej raz na tydzień 24

Kilka razy w miesiącu 22,2

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 19,2

W ogóle 6,1

Rok 2018

6,1%

19,2%

22,2%

24,0%

21,0%

7,6%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej W ogóle

1

Tabela 1

Codziennie 8

Kilka razy w tygodniu 22,5

Mniej więcej raz na tydzień 26,7

Kilka razy w miesiącu 21,9

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 16

W ogóle 4,8

Rok 2021

4,8%

16,0%

21,9%

26,7%

22,5%

8,0%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej W ogóle

1
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Jak często spożywasz ciastka? (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 7,1

Kilka razy w tygodniu 21,6

Mniej więcej raz na tydzień 25,6

Kilka razy w miesiącu 23,1

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 16,8

W ogóle 5,8

Rok 2018

5,8%

16,8%

23,1%

25,6%

21,6%

7,1%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej W ogóle

1

Tabela 1

Codziennie 6,7

Kilka razy w tygodniu 19,6

Mniej więcej raz na tydzień 25,6

Kilka razy w miesiącu 23,9

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 18

W ogóle 6,1

Rok 2021

6,1%

18,0%

23,9%
25,6%

19,6%

6,7%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej W ogóle

1

Młodzi ludzie na przestrzeni trzech lat (2018-2021) lekko pogorszyli swoje nawyki żywieniowe, ale też zdają się 
mieć tego świadomość. Podczas udzielania odpowiedzi na pytania prawie co czwarty z Waszych rówieśników 
w roku 2018 i co piąty w roku 2021 deklarował całkowicie zdrowe nawyki żywieniowe. 

Podobnie jak w przypadku aktywności fizycznej, młodzież ma świadomość pogorszenia się nawyków, a co za 
tym idzie – posiada część narzędzi potrzebnych do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim trybie życia.



UŻYWKI 
I LEKI
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Używki mają potwierdzoną szkodliwość dla rozwijającego się organizmu. Nadal jednak bywają dla młodych ludzi 
sposobem na spędzanie wolnego czasu, budowanie pozycji w grupie, dokonywanie eksperymentów. Postano-
wiliśmy sprawdzić, jak często Wasi rówieśnicy spożywają napoje energetyczne i środki przeciwbólowe, a także 
jak często spotykają się w swoim otoczeniu ze spożywaniem piwa, wina, szampana, drinków oraz z paleniem 
papierosów i marihuany.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat nieznacznie wzrosło spożycie napojów energetyzowanych przez młodzież. Na-
poje energetyczne częściej zaczęli spożywać uczniowie z klas starszych, a także częściej dziewczęta niż chłopcy. 

W odniesieniu do roku 2018 zmniejszył się odsetek uczniów przyjmujących leki przeciwbólowe. Można jednak 
zauważyć, że nieco więcej uczniów codziennie lub kilka razy w tygodniu przyjmuje leki przeciwbólowe.

Pytani o styczność z palącymi rówieśnikami uczniowie odpowiadali na podobnym poziomie w obu etapach ba-
dania. Nieznacznie zwiększył się jednak odsetek tych, którzy nie widują palących rówieśników. Deklaracje takie 
składali częściej uczniowie starsi niż młodsi. 

Wzrosła za to liczba uczniów, którzy spotkali się z paleniem marihuany przez rówieśników. Coraz więcej uczniów 
widziało także, jak ich rówieśnicy zażywają dopalacze. To bardzo niepokojący sygnał, bo świadczy o tym, że mło-
dzi ludzie nadal, a nawet coraz częściej, sięgają po tego typu substancje. 

Jak często spożywasz napoje energetyczne lub funkcjonalne, zawierające kofeinę lub wyciąg z guarany? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 5,3

Kilka razy w tygodniu 9,3

Mniej więcej raz na tydzień 8,1

Kilka razy w miesiącu 10,8

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 20,3

Wcale 46,2

Rok 2018
46,2%

20,3%

10,8%

8,1%

9,3%

5,3%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

1

Tabela 1

Codziennie 7,1

Kilka razy w tygodniu 11,3

Mniej więcej raz na tydzień 9,5

Kilka razy w miesiącu 10,7

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 18,5

Wcale 43

Rok 2021

43,0%

18,5%

10,7%

9,5%

11,3%

7,1%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

2
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Jak często zażywasz leki przeciwbólowe? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 2,5

Kilka razy w tygodniu 4,5

Mniej więcej raz na tydzień 5,6

Kilka razy w miesiącu 13,6

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 35,7

Wcale 38,1

Rok 2018

38,1%

35,7%

13,6%

5,6%

4,5%

2,5%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

3

Tabela 1

Codziennie 3,4

Kilka razy w tygodniu 5,8

Mniej więcej raz na tydzień 6,4

Kilka razy w miesiącu 14,1

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 30,3

Wcale 40

Rok 2021

40,0%

30,3%

14,1%

6,4%

5,8%

3,4%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

4

Czy w ciągu 12 miesięcy widziałeś(aś) kogoś ze swoich rówieśników, kto palił papierosy? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 10,3

Kilka razy w tygodniu 7,6

Mniej więcej raz na tydzień 4,2

Kilka razy w miesiącu 7

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 12,7

Wcale 58,3

Rok 201858,2%

12,7%

7,0%

4,2%

7,6%

10,3%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

5

Tabela 1

Codziennie 9,7

Kilka razy w tygodniu 6,6

Mniej więcej raz na tydzień 3,8

Kilka razy w miesiącu 5,9

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 12,1

Wcale 61,8

Rok 202161,9%

12,1%

5,9%

3,8%

6,6%

9,7%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

6
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Czy w ciągu 12 miesięcy widziałeś(aś) kogoś ze swoich rówieśników, kto palił marihuanę? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 3,3

Kilka razy w tygodniu 0,9

Mniej więcej raz na tydzień 1,1

Kilka razy w miesiącu 1,2

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 3,1

Wcale 90,5

Rok 201890,4%

3,1%

1,2%

1,1%

0,9%

3,3%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

7

Tabela 1

Codziennie 4,1

Kilka razy w tygodniu 0,8

Mniej więcej raz na tydzień 0,7

Kilka razy w miesiącu 1

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 2,7

Wcale 90,8

Rok 202190,7%

2,7%

1,0%

0,7%

0,8%

4,1%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

8

Czy w ciągu 12 miesięcy widziałeś(aś) kogoś ze swoich rówieśników, kto zażywał dopalacze? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 2,8

Kilka razy w tygodniu 0,5

Mniej więcej raz na tydzień 0,8

Kilka razy w miesiącu 0,9

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 2

Wcale 92,9

Rok 201893,0%

2,0%

0,9%

0,8%

0,5%

2,8%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

9

Tabela 1

Codziennie 3,8

Kilka razy w tygodniu 0,7

Mniej więcej raz na tydzień 0,7

Kilka razy w miesiącu 1,1

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 2,1

Wcale 91,7

Rok 202191,6%

2,1%

1,1%

0,7%

0,7%

3,8%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

10

Co trzeci z Was spotkał się w minionych latach ze spożywaniem piwa przez rówieśników. Młodzież widuje także 
rówieśników spożywających wino (choć trochę rzadziej niż piwo) oraz wódkę (prawie co czwarty uczeń). Prawie 
co czwarty z Was spotkał się także z piciem szampana, a co piąty widział rówieśnika pijącego drinka. 

Choć coraz mniej z Was styka się z rówieśnikami spożywającymi używki większości rodzajów, to jednak uzyska-
ne dane są podobnie niepokojące w obu etapach badania. Alkohol nieustannie cieszy się popularnością wśród 
młodzieży. Warto, aby uczniowie byli świadomi szkodliwości używek i mieli to na uwadze podczas dokonywania 
wyborów w grupach rówieśniczych. 
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Zażywanie substancji psychoaktywnych w latach 2018 oraz 2021. Suma odpowiedzi: 
codziennie, kilka razy w tygodniu, mniej więcej raz na tydzień, razy w miesiącu, mniej więcej raz 

w miesiącu lub rzadziej (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Szampan 17,8%

Piwo 15,6%

Papierosy 12,7%

Drink 9,3%

Wódka 9,6%

Wino 9,9%

Marihuana 4,4%

Dopalacze 3,3%

Rok 2018

Szampan

Piwo

Papierosy

Drink

Wódka

Wino

Marihuana

Dopalacze

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

3,3%

4,4%

9,9%

9,6%

9,3%

12,7%

15,6%

17,8%

11

Tabela 1

Szampan 16,2%

Piwo 15,8%

Papierosy 11,8%

Drink 9,8%

Wódka 9,4%

Wino 9,1%

Marihuana 4,7%

Dopalacze 4,1%

Rok 2021

Szampan

Piwo

Papierosy

Drink

Wódka

Wino

Marihuana

Dopalacze

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

4,1%

4,7%

9,1%

9,4%

9,8%

11,8%

15,8%

16,2%

12

Na przestrzeni trzech lat nie zmieniła się znacząco liczba uczniów, którzy przyznają, że sami palili papierosy  
(ok 12%) i pili piwo (ok 16%) oraz wódkę (ok 10%). Mniej popularne w 2021 roku niż w roku 2018 są takie używki 
jak wino czy szampan, za to odnotowano wzrost spożycia marihuany, dopalaczy i drinków przez młodzież. Wyniki 
te potwierdzają wniosek, że obecność alkoholu w życiu codziennym młodzieży jest niepokojąco powszechna.



PRZEMOC 
I AGRESJA
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Przemoc, podobnie, jak używki, jest szkodliwym zjawiskiem, z którym Wasi rówieśnicy stykają się na co dzień. 
Jej występowanie może wynikać z wielu różnych czynników i przyjmować różną postać. W tej części raportu 
postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak często młodzież styka się z przemocą fizyczną oraz psychiczną 
(emocjonalną) w stosunku do koleżanek i kolegów. 

Jak często jesteś świadkiem przemocy fizycznej kierowanej do twoich koleżanek lub kolegów?  
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 11,6

Kilka razy w tygodniu 12,5

Mniej więcej raz na tydzień 7,9

Kilka razy w miesiącu 8,6

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 20,1

Wcale 39,3

Rok 2018

39,3%

20,1% 8,6%

7,9%

12,5%

11,6%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

1

Tabela 1

Codziennie 11,8

Kilka razy w tygodniu 9,9

Mniej więcej raz na tydzień 6,7

Kilka razy w miesiącu 7,3

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 17

Wcale 47,3

Rok 2021

47,3%

17,0% 7,3%

6,7%

9,9%

11,8%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

2



Raport dla uczestników badania Społeczna Diagnoza Uczniów ,,Lustro”

29

Jak często jesteś świadkiem przemocy emocjonalnej/psychicznej kierowanej do twoich koleżanek 
lub kolegów? (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 12,6

Kilka razy w tygodniu 12,1

Mniej więcej raz na tydzień 8

Kilka razy w miesiącu 9,6

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 19,6

Wcale 38

Rok 2018

38,0%

19,6% 9,6%

8,0%

12,1%

12,6%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

3

Tabela 1

Codziennie 12,5

Kilka razy w tygodniu 10,5

Mniej więcej raz na tydzień 6,9

Kilka razy w miesiącu 8,8

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 18,1

Wcale 43,2

Rok 2021

43,2%

18,1% 8,8%

6,9%

10,5%

12,5%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

4

Odpowiedzi Waszych rówieśników wskazują na zmniejszenie się w ostatnich latach skali agresji fizycznej, na 
jaką narażeni są uczniowie. W ostatnich latach niemal o 10% zmniejszył się odsetek uczniów będących świad-
kami przemocy wśród swoich koleżanek lub kolegów. Nadal jednak co piąty uczeń spotyka się z przemocą fi-
zyczną kierowaną do swoich rówieśników. 

Młodzież równie często narażona jest też na agresję psychiczną lub emocjonalną. Przy czym na przestrzeni 
trzech lat (2018-2021) odnotowano jej spadek wśród uczniów, co jest dobrą wiadomością. Na niektóre czynniki 
powodujące występowanie obu form przemocy nie mamy wpływu. Zawsze możemy jednak wpływać na siebie 
i np. ćwiczyć sposoby regulacji emocji i swoje kompetencje komunikacyjne, aby unikać rozwinięcia u siebie 
agresywnych zachowań.



GRANIE W GRY,
KORZYSTNIE
Z INTERNETU,
SMARTFONA
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Granie w gry i korzystanie z sieci to formy spędzania czasu, które robią się coraz bardziej popularne wśród co-
raz młodszych dzieci. Dzisiejszy świat jest mocno skoncentrowany na nowych technologiach, promuje ich użyt-
kowanie. Jednocześnie korzystanie z nich wydaje się bardzo atrakcyjne, ale wymaga umiaru. Nic dziwnego, że 
młodzieży może być trudno odnaleźć równowagę w kontakcie ze zdobyczami technologii.

W ciągu trzech lat wśród Waszych rówieśników odnotowano prawie 6% wzrost użytkowników gier kompute-
rowych oraz gier na konsoli. W gry częściej grają chłopcy, ale różnica między płciami w tym zakresie powoli się 
zaciera. W 2021 roku w takie gry grał co trzeci badany. Za to w gry na smartfonie lub tablecie w roku 2018 grała 
zdecydowana większość uczniów – prawie 90%. Nie jest to zaskakujące, bowiem niemal każdy uczeń klas V-VIII 
posiada smartfon lub ma do niego dostęp. 

Granie w gry, zarówno na komputerze, jak i smartfonie, konsoli czy tablecie nie musi być zjawiskiem szkodli-
wym, o ile nie jest dominującą formą spędzania wolnego czasu. Przebywanie w wirtualnym świecie nie powin-
no dominować nad przebywaniem w świecie rzeczywistym.

Jak często grasz w grę na komputerze lub konsoli do gier?  
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 24,3

Kilka razy w tygodniu 26,4

Mniej więcej raz na tydzień 12,1

Kilka razy w miesiącu 9

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej 12,8

Wcale 15,4

Rok 2018

15,4%

12,8%

9,0%

12,1%

26,4%

24,3%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

1

Tabela 1

Codziennie 30,1

Kilka razy w tygodniu 26,8

Mniej więcej raz na tydzień 11

Kilka razy w miesiącu 8,1

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej 10,4

Wcale 13,6

Rok 2021

13,6%

10,4%

8,1%

11,0%

26,8%

30,1%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

2

Jak często grasz w grę na smartfonie lub tablecie?  
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 42,1

Kilka razy w tygodniu 26,3

Mniej więcej raz na tydzień 9

Kilka razy w miesiącu 5,9

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej 6,3

Wcale 10,4

Rok 2018

10,4%

6,3%

5,9%

9,0%

26,3%

42,1%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

3

Tabela 1

Codziennie 38,9

Kilka razy w tygodniu 25,9

Mniej więcej raz na tydzień 9,5

Kilka razy w miesiącu 6,2

Mniej więcej raz w miesiącu lub 
rzadziej 6,7

Wcale 12,8

Rok 2021

12,8%

6,7%

6,2%

9,5%

25,9%

38,9%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

4
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Aby lepiej przyjrzeć się nawykom związanym z korzystaniem z sieci wśród Waszych rówieśników, zadaliśmy im 
pytanie, jak często i w jakim celu korzystają z Internetu.

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że na przestrzeni ostatnich trzech lat przedstawiciele Waszego pokolenia 
rzadziej spędzają czas, oglądając YouTube, który został wyparty przez platformy streamingowe. Jest to odbicie 
widocznego w ostatnich latach trendu w zakresie popularności tego typu stron i aplikacji.

Wasi koledzy zaczęli też częściej porozumiewać się z rówieśnikami przy pomocy komunikatorów oraz grać 
w gry online. Może to mieć związek z faktem, że w czasie pandemii dużo obszarów życia przeniosło się do sieci. 

W jakim celu i jak często korzystasz z Internetu? (połączone kategorie kilka razy dziennie i codziennie). 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

 

Tabela 1

Kontaktuję się ze znajomymi (np. 
Messenger, WhatsApp, GaduGadu)

74,9%

Śledzę kanały na YouTube 72,9%

Słucham muzyki 70,9%

Wchodzę na portale społecznościowe (np. 
Facebook, Twitter, Instagram)

61,9%

Rozwijam swoje zainteresowania, np. 
moda, sport, motoryzacja itp.

48,1%

Gram w gry on-line 38,3%

Szukam informacji potrzebnych do 
odrabiania lekcji

35,5%

Oglądam filmy (np. cda.pl, Netflix) 25%

Komentuję na portalach 
społecznościowych posty innych osób

23%

Śledzę blogi, vlogi itp. 20,3%

Umieszczam na portalach 
społecznościowych posty dotyczące 
mojego życia

14,2%

Udostępniam na portalach 
społecznościowych posty innych osób lub 
firm

11,5%

Rok 2018

Kontaktuję się ze znajomymi (np. Messenger, WhatsApp, GaduGadu)

Śledzę kanały na YouTube

Słucham muzyki

Wchodzę na portale społecznościowe (np. Facebook, Twitter, Instagram)

Rozwijam swoje zainteresowania, np. moda, sport, motoryzacja itp.

Gram w gry on-line

Szukam informacji potrzebnych do odrabiania lekcji

Oglądam filmy (np. cda.pl, Netflix)

Komentuję na portalach społecznościowych posty innych osób

Śledzę blogi, vlogi itp.

Umieszczam na portalach społecznościowych posty dotyczące mojego życia

Udostępniam na portalach społecznościowych posty innych osób lub firm

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

11,5%

14,2%

20,3%

23,0%

25,0%

35,5%

38,3%

48,1%

61,9%

70,9%

72,9%

74,9%

5

Tabela 1

Kontaktuję się ze znajomymi (np. 
Messenger, WhatsApp, GaduGadu)

80,2%

Słucham muzyki 72,5%

Wchodzę na portale społecznościowe (np. 
Facebook, Twitter, Instagram)

61,8%

Śledzę kanały na YouTube 60,3%

Rozwijam swoje zainteresowania, np. 
moda, sport, motoryzacja itp.

47%

Gram w gry on-line 44,1%

Szukam informacji potrzebnych do 
odrabiania lekcji

37,7%

Oglądam filmy (np. cda.pl, Netflix) 35%

Komentuję na portalach 
społecznościowych posty innych osób

22,3%

Śledzę blogi, vlogi itp. 19,3%

Umieszczam na portalach 
społecznościowych posty dotyczące 
mojego życia

13,3%

Udostępniam na portalach 
społecznościowych posty innych osób lub 
firm

11,7%

Rok 2021

Kontaktuję się ze znajomymi (np. Messenger, WhatsApp, GaduGadu)

Słucham muzyki

Wchodzę na portale społecznościowe (np. Facebook, Twitter, Instagram)

Śledzę kanały na YouTube

Rozwijam swoje zainteresowania, np. moda, sport, motoryzacja itp.

Gram w gry on-line

Szukam informacji potrzebnych do odrabiania lekcji

Oglądam filmy (np. cda.pl, Netflix)

Komentuję na portalach społecznościowych posty innych osób

Śledzę blogi, vlogi itp.

Umieszczam na portalach społecznościowych posty dotyczące mojego życia

Udostępniam na portalach społecznościowych posty innych osób lub firm

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

11,7%

13,3%

19,3%

22,3%

35,0%

37,7%

44,1%

47,0%

60,3%

61,8%

72,5%

80,2%

6

Ogólnie można stwierdzić, że pomimo tych zmian młodzi w dużej części pozostają bierni on-line. Czterech 
na pięciu Internet wykorzystuje do komunikacji, a trzech na pięciu wchodzi na portale społecznościowe bez 
jakiegoś specjalnego pozostawiania śladu po sobie. Zaledwie 22,3% z Was komentuje na portalach społeczno-
ściowych posty innych osób, 13,3% umieszcza posty dotyczące swojego życia, a 11,7% udostępnia posty innych 
osób lub firm. Oprócz komunikowania się najpopularniejszą wśród młodzieży formą spędzania czasu w Interne-
cie jest słuchanie muzyki – i ten wskaźnik rośnie.



PODSTAWOWE 
CZYNNOŚCI ŻYCIA 

CODZIENNEGO
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W tym rozdziale poświęcimy uwagę kilku czynnikom, które składają się na szeroko pojęte życie codzienne. Po-
stanowiliśmy zbadać, ile czasu Wasi rówieśnicy poświęcają na różne czynności, w tym na obowiązki szkolne, 
w domu oraz na uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Wszystkie te czynniki pozwalają lepiej poznać środo-
wisko pozaszkolne młodzieży oraz sposób, w jakim się w niej odnajduje. 

Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się? 
(połączone odpowiedzi: codziennie, kilka razy w tygodniu, mniej więcej raz na tydzień) 

(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Słuchać muzyki 86,5%

Pomóc rodzicom w pracach domowych (np. 
sprzątanie domu, inne prace wokół domu)

80,9%

Wziąć smartfon do szkoły 72,7%

Oglądać telewizję dłużej niż 1 godzinę 
dziennie

69,5%

Spotkać się ze znajomymi poza szkołą 66%

Nudzić się dłużej niż 1 godzinę dziennie 48,3%

Ściągnąć z internetu pracę domową 41,5%

Czytać książkę poza tymi, które zlecił 
nauczyciel

38,7%

Pójść nieprzygotowanym(ą) do szkoły 35,8%

Pokłócić się z koleżanką lub kolegą 32,9%

Wrócić późno do domu 31,6%

Zostać ukaranym przez rodziców 18,9%

Odwiedzić galerie handlowe bez wiedzy 
osoby dorosłej

15%

Pójść do kina 14,2%

Pójść na dyskotekę 11,6%

Symulować chorobę, żeby nie pójść do 
szkoły

11,3%

Pójść do teatru 6,9%

Rok 2018

Słuchać muzyki
Pomóc rodzicom w pracach domowych (np. sprzątanie domu, inne prace wokół domu)

Wziąć smartfon do szkoły
Oglądać telewizję dłużej niż 1 godzinę dziennie

Spotkać się ze znajomymi poza szkołą
Nudzić się dłużej niż 1 godzinę dziennie

Ściągnąć z internetu pracę domową
Czytać książkę poza tymi, które zlecił nauczyciel

Pójść nieprzygotowanym(ą) do szkoły
Pokłócić się z koleżanką lub kolegą

Wrócić późno do domu
Zostać ukaranym przez rodziców

Odwiedzić galerie handlowe bez wiedzy osoby dorosłej
Pójść do kina

Pójść na dyskotekę
Symulować chorobę, żeby nie pójść do szkoły

Pójść do teatru
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

6,9%
11,3%
11,6%

14,2%
15,0%

18,9%
31,6%
32,9%

35,8%
38,7%

41,5%
48,3%

66,0%
69,5%

72,7%
80,9%

86,5%

1

Tabela 1

Słuchać muzyki 87,8%

Pomóc rodzicom w pracach domowych (np. 
sprzątanie domu, inne prace wokół domu)

82,7%

Wziąć smartfon do szkoły 81,6%

Spotkać się ze znajomymi poza szkołą 67,1%

Oglądać telewizję dłużej niż 1 godzinę 
dziennie

61,9%

Nudzić się dłużej niż 1 godzinę dziennie 55,4%

Ściągnąć z internetu pracę domową 45,4%

Czytać książkę poza tymi, które zlecił 
nauczyciel

38,5%

Pójść nieprzygotowanym(ą) do szkoły 38,5%

Wrócić późno do domu 38,5%

Pokłócić się z koleżanką lub kolegą 33%

Zostać ukaranym przez rodziców 20,7%

Odwiedzić galerie handlowe bez wiedzy 
osoby dorosłej

16%

Symulować chorobę, żeby nie pójść do 
szkoły

13,1%

Pójść do kina 11%

Pójść na dyskotekę 9,3%

Pójść do teatru 5,5%

Rok 2021

Słuchać muzyki
Pomóc rodzicom w pracach domowych (np. sprzątanie domu, inne prace wokół domu)

Wziąć smartfon do szkoły
Spotkać się ze znajomymi poza szkołą

Oglądać telewizję dłużej niż 1 godzinę dziennie
Nudzić się dłużej niż 1 godzinę dziennie

Ściągnąć z internetu pracę domową
Czytać książkę poza tymi, które zlecił nauczyciel

Pójść nieprzygotowanym(ą) do szkoły
Wrócić późno do domu

Pokłócić się z koleżanką lub kolegą
Zostać ukaranym przez rodziców

Odwiedzić galerie handlowe bez wiedzy osoby dorosłej
Symulować chorobę, żeby nie pójść do szkoły

Pójść do kina
Pójść na dyskotekę

Pójść do teatru
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

5,5%
9,3%
11,0%
13,1%

16,0%
20,7%

33,0%
38,5%
38,5%
38,5%

45,4%
55,4%

61,9%
67,1%

81,6%
82,7%

87,8%

2

W tym celu poprosiliśmy uczniów o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak często wykonują określone czynno-
ści. Jak się okazuje, nie zmieniły się ulubione, czyli wykonywane najczęściej przez nich czynności. Uczniowie 
najczęściej słuchają muzyki i pomagają rodzicom w pracach domowych. 

Wyraźnie częściej zdarza się Waszym kolegom zabierać smartfon do szkoły, nudzić się dłużej niż 1 godzinę 
dziennie czy wracać późno do domu. Młodzi deklarują też, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy częściej 
zdarzało się im ściągać z Internetu pracę domową, częściej też szli nieprzygotowani do szkoły lub symulowali 
chorobę, żeby nie pójść do szkoły i jednocześnie rzadziej czytali książki poza tymi, które zlecił nauczyciel. 

Nie są to wielkie zmiany, jednak wskazują na to, że czas nauczania zdalnego doprowadził do chaosu w nawy-
kach uczenia się i przygotowywania do szkoły u części uczniów. Może minąć trochę czasu, zanim uczniowie za-
adaptują się ponownie do poprzedniego trybu pracy szkolnej.

Podobne wnioski można wyciągnąć podczas analizy następnych obszarów. W trakcie trzech lat trwania badania 
wzrosła liczba uczniów, którzy uczą się w niedzielę i święta. Znacznie wzrósł też wskaźnik uczniów, którzy z po-
wodu nauki i odrabiania lekcji opuścili rodzinną uroczystość. 
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Jak często zdarza ci się odrabiać lekcje lub uczyć się w niedziele i święta? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Bardzo często 23,6

Często 18,6

Czasami 24

Rzadko 18,5

Wcale 9,5

Trudno powiedzieć 5,9

Rok 2018

5,9%

9,5%

18,5%

24,0%

18,6%

23,6%

Bardzo często Często Czasami
Rzadko Wcale Trudno powiedzieć

1

Tabela 1

Bardzo często 27

Często 19,2

Czasami 21,9

Rzadko 16,6

Wcale 9,6

Trudno powiedzieć 5,6

Rok 2021

5,6%

9,6%

16,6%

21,9%

19,2%

27,0%

Bardzo często Często Czasami
Rzadko Wcale Trudno powiedzieć

1

Jak często z powodu uczenia się lub odrabiania lekcji zdarza ci się opuścić uroczystość rodzinną? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Bardzo często 6,2

Często 5,5

Czasami 9,3

Rzadko 15,2

Wcale 55,6

Trudno powiedzieć 8,3

Rok 2018

8,3%

55,5%

15,2%

9,3%

5,5%

6,2%

Bardzo często Często Czasami
Rzadko Wcale Trudno powiedzieć

1

Tabela 1

Bardzo często 8,3

Często 7,7

Czasami 12,3

Rzadko 16,3

Wcale 46,7

Trudno powiedzieć 8,6

Rok 2018

8,6%

46,7%

16,3%

12,3%

7,7%

8,3%

Bardzo często Często Czasami
Rzadko Wcale Trudno powiedzieć

1

Uczenie się w tak dużym zakresie także w dni wolne od nauki czy też dni uroczystości rodzinnych wskazuje na 
trudność z odnalezieniem równowagi w swoim planie dnia oraz tygodnia. Nauka zajmuje coraz więcej czasu, 
który powinien zostać poświęcony na potrzebną i ważną dla dobrego samopoczucia regenerację. 

Zdaje się, że pandemia i związana z nią konieczność nauki w domu zatarła granicę między nauką i odpoczyn-
kiem. Coraz trudniejsze staje się oddzielenie tych dwóch obszarów i znalezienie przestrzeni zarówno na naukę, 
jak i na regenerację własnych zasobów.

Uczniowie w coraz mniejszym stopniu angażują się też w pozaszkolne zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne 
i inne. Coraz więcej z Was deklaruje, że nie uczestniczy w żadnych zajęciach dodatkowych. Może być to spo-
wodowane ograniczeniami związanymi z pandemią, takimi jak zamknięcie niektórych obiektów kulturalnych 
i sportowych. Na pewno jednak wskazuje na trudność w znajdowaniu i podtrzymywaniu balansu pomiędzy 
szkołą i relaksem w Waszym życiu.



PRACA 
I EKONOMIA
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Obecność pracy i finansów w życiu Waszych rówieśników może przyjmować różną postać. Młody człowiek, 
w granicach prawa, może pracować w pełnym tego słowa znaczeniu. Jego naczelnym obowiązkiem w wieku na-
stoletnim jest jednak nauka, a praca pozostaje czynnością wykonywaną dodatkowo, poza godzinami spędzonymi 
w szkole.

Stąd też pojawiają się różne wątpliwości. Z jednej strony doświadczenie pracy wspiera kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności i lepsze poznanie swoich możliwości oraz ograniczeń. Z drugiej zaś strony istnieje ryzyko, że 
praca odbywać się będzie kosztem innych, ważnych obszarów, takich jak nauka szkolna i regeneracja. Kluczem 
wydaje się tutaj odnalezienie równowagi, która uwzględnia przestrzeń na wszystkie te aspekty. 

Jak często dostajesz od rodziców/opiekunów jakiekolwiek pieniądze? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Codziennie 10,8

Kilka razy w tygodniu 19,4

Mniej więcej raz na tydzień 16,9

Kilka razy w miesiącu 20,7

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 24,4

Wcale 7,8

Rok 2018

7,8%

24,4%

20,7%
16,9%

19,4%

10,8%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

1

Tabela 1

Codziennie 8,2

Kilka razy w tygodniu 17

Mniej więcej raz na tydzień 16,4

Kilka razy w miesiącu 21,9

Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej 27,5

Wcale 9,1

Rok 2021

9,1%

27,5%

21,9%

16,4%

17,0%

8,2%

Codziennie Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz na tydzień Kilka razy w miesiącu
Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej Wcale

2

W jakich okolicznościach najczęściej dostajesz od rodziców/opiekunów pieniądze? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy; w pytaniu można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Tabela 1

Urodziny 50%

Wycieczki szkolne 47,6%

Gdy poproszę 39,9%

Kieszonkowe 33,1%

Bilety do kina 24,1%

Na zakupy 22,4%

Za wyniki w nauce 16,2%

Inne 12,5%

Wypełnianie obowiązków 10,8%

Zachowanie 8,4%

Dorabiam 5%

Zazwyczaj nie dostaję 4,6%

Rok 2018

Urodziny

Wycieczki szkolne

Gdy poproszę

Kieszonkowe

Bilety do kina

Na zakupy

Za wyniki w nauce

Inne

Wypełnianie obowiązków

Zachowanie

Dorabiam

Zazwyczaj nie dostaję

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

4,6%

5,0%

8,4%

10,8%

12,5%

16,2%

22,4%

24,1%

33,1%

39,9%

47,6%

50,0%

1
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Tabela 1

Urodziny 55,9%

Wycieczki szkolne 49,3%

Gdy poproszę 41%

Kieszonkowe 34,2%

Na zakupy 23,8%

Bilety do kina 23,7%

Za wyniki w nauce 16,9%

Inne 13,1%

Wypełnianie obowiązków 11,8%

Zachowanie 9,1%

Zazwyczaj nie dostaję 5,6%

Dorabiam 5,3%

Rok 2021

Urodziny

Wycieczki szkolne

Gdy poproszę

Kieszonkowe

Na zakupy

Bilety do kina

Za wyniki w nauce

Inne

Wypełnianie obowiązków

Zachowanie

Zazwyczaj nie dostaję

Dorabiam

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

5,3%

5,6%

9,1%

11,8%

13,1%

16,9%

23,7%

23,8%

34,2%

41,0%

49,3%

55,9%

1

Analiza danych z roku 2018 i 2021 wyraźnie pokazała, że zmniejszył się odsetek uczniów, którzy często otrzy-
mują od rodziców lub opiekunów jakieś pieniądze. Zwiększył się natomiast odsetek uczniów otrzymujących 
pieniądze kilka razy w miesiącu lub rzadziej. 

Jak wynika z odpowiedzi udzielanych przez Waszych rówieśników, młodzi ludzie dostają pieniądze z okazji uro-
dzin, wycieczek szkolnych lub gdy o nie poproszą. 

W 2018 r. uczniowie najczęściej przeznaczali pieniądze na zakup wymarzonej rzeczy, zaś w 2021 r. na zakup 
jedzenia (np. kanapka, bułka, woda, napój). Dziewczęta ze starszych klas częściej niż trzy lata wcześniej zaczęły 
wydawać pieniądze na zakup książek oraz gier komputerowych, a ograniczyły wydawanie ich na sprzęt elek-
troniczny, zakup wymarzonej rzeczy czy papierosów. Z kolei chłopcy ze starszych klas kosztem zakupu sprzętu 
elektronicznego, ubrań i biletów do kina lub teatru, a także zakupu papierosów zaczęli częściej kupować jedze-
nie oraz słodycze. 

Jak często w ciągu ostatnich wakacji zdarzyło ci się zarobić jakiekolwiek pieniądze? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Bardzo często 11,4

Często 12,6

Czasami 21,9

Rzadko 19,6

Nigdy 24,8

Trudno powiedzieć 9,7

Rok 2018

9,7%

24,8%

19,6%

21,9%

12,6%

11,4%

Bardzo często Często
Czasami Rzadko
Nigdy Trudno powiedzieć

1

Tabela 1

Bardzo często 10,9

Często 12,6

Czasami 21,9

Rzadko 19,6

Nigdy 25

Trudno powiedzieć 10,1

Rok 2018

10,1%

25,0%

19,6%

21,9%

12,6%

10,9%

Bardzo często Często
Czasami Rzadko
Nigdy Trudno powiedzieć

1
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W ciągu trzech lat wśród Waszych rówieśników nie odnotowano większych zmian w liczbie uczniów, którzy pra-
cują i zarabiają własne pieniądze. Co czwarty uczeń w ciągu wakacji dorabia często i bardzo często, zaś co piąty 
nie dorabiała wcale. Nieco częściej pracowali starsi uczniowie niż młodsi, a znacznie częściej robili to chłopcy 
niż dziewczyny. 



KAPITAŁ 
SPOŁECZNY
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Za kapitał społeczny uważa się wartość społeczeństwa, które wywodzi się z jego wzajemnych relacji, poziomu 
zaufania jego uczestników. Taki kapitał świadczy o potencjale i możliwościach danego społeczeństwa.

W tym rozdziale zajęliśmy się takimi zagadnieniami jak: zaufanie wobec ludzi, przekonania na temat sukcesu, 
religii, moralności, plany dotyczące miejsca zamieszkania w przyszłości oraz posiadanie zaufanych przyjaciół. 
Wszystko to ma ogromny wpływ na sposób funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Jest też związane 
z zasobami, które na co dzień posiadamy, aby podejmować wynikające z życia codziennego wyzwania. 

Czy uważasz, że ludziom można ufać, czy też, że w kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Zawsze można ufać 4,3

Na ogół można ufać 18,9

Na ogół ostrożności nigdy za wiele 41,4

Zawsze ostrożności nigdy za wiele 24,6

Trudno powiedzieć 10,9

Rok 2018

10,9%

24,6%

41,4%

18,9%

4,3%

Zawsze można ufać Na ogół można ufać
Na ogół ostrożności nigdy za wiele Zawsze ostrożności nigdy za wiele
Trudno powiedzieć

1

Tabela 1

Zawsze można ufać 4,2

Na ogół można ufać 18,3

Na ogół ostrożności nigdy za wiele 41,4

Zawsze ostrożności nigdy za wiele 25,5

Trudno powiedzieć 10,6

Rok 2021

10,6%

25,5%

41,4%

18,3%

4,2%

Zawsze można ufać Na ogół można ufać
Na ogół ostrożności nigdy za wiele Zawsze ostrożności nigdy za wiele
Trudno powiedzieć

2

Na pytanie o to, w jakim stopniu można ufać ludziom, Wasi rówieśnicy odpowiadali dość podobnie w obu eta-
pach badania. Tylko co czwarty z Was uważa, że ludziom można zaufać (w różnym stopniu), natomiast zdecydo-
wana większość jest zdania, że lepiej zachować ostrożność. Tak wysoki poziom nieufności wobec innych może 
wynikać z osobistych doświadczeń. Może też być przejawem typowej dla młodych potrzeby kwestionowania 
wartości, autorytetów. Proces ten jest ważny dla kształtowania tożsamości i samodzielnego myślenia. 

Co według ciebie jest najważniejsze do osiągnięcia sukcesu w życiu? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Pracowitość 51,7%

Wykształcenie 45,3%

Ciężka praca 34,6%

Uczynność 27,1%

Własne ambicje 25,3%

Dobre znajomości 18,5%

Spryt 17,6%

Coś jeszcze innego 12%

Pochodzenie z bogatej rodziny 7,5%

Wyznanie religijne osoby 3,2%

Fakt, że jest się mężczyzną lub kobietą 2,6%

Dawanie łapówek 1,4%

Posiadanie powiązań politycznych 1%

Rok 2018

Pracowitość

Wykształcenie

Ciężka praca

Uczynność

Własne ambicje

Dobre znajomości

Spryt

Coś jeszcze innego

Pochodzenie z bogatej rodziny

Wyznanie religijne osoby

Fakt, że jest się mężczyzną lub kobietą

Dawanie łapówek

Posiadanie powiązań politycznych

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

1,0%
1,4%
2,6%
3,2%

7,5%
12,0%

17,6%
18,5%

25,3%
27,1%

34,6%
45,3%

51,7%

1
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Tabela 1

Pracowitość 51,7%

Wykształcenie 40,4%

Ciężka praca 37,3%

Uczynność 24,3%

Własne ambicje 27,6%

Dobre znajomości 22,9%

Spryt 19,3%

Coś jeszcze innego 14,2%

Pochodzenie z bogatej rodziny 8,1%

Wyznanie religijne osoby 2,1%

Fakt, że jest się mężczyzną lub kobietą 2,6%

Dawanie łapówek 1,6%

Posiadanie powiązań politycznych 1,2%

Rok 2021

Pracowitość

Wykształcenie

Ciężka praca

Uczynność

Własne ambicje

Dobre znajomości

Spryt

Coś jeszcze innego

Pochodzenie z bogatej rodziny

Wyznanie religijne osoby

Fakt, że jest się mężczyzną lub kobietą

Dawanie łapówek

Posiadanie powiązań politycznych

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

1,2%
1,6%
2,6%
2,1%

8,1%
14,2%

19,3%
22,9%

27,6%
24,3%

37,3%
40,4%

51,7%

1

Na podobnym poziomie utrzymały się odpowiedzi na pytanie, co według uczniów jest ważne w odniesieniu 
sukcesu. Na najwyższych pozycjach pojawiły się kolejno: pracowitość, wykształcenie, ciężka praca, uczynność 
oraz własne ambicje. Powyższe odpowiedzi są dowodem na to, że mimo młodego wieku jako młodzież macie 
świadomość tego, iż odniesienie sukcesu wymaga włożenia odpowiedniego wysiłku. 

Czy, jak dorośniesz, chciał(a)byś pracować w miejscowości, w której obecnie mieszkasz? 
(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Tak 11,9

Raczej tak 14,3

Jest mi to obojętne 18,3

Raczej nie 20,9

Nie 24,4

Nie wiem 10,2

Rok 2018

10,2%

24,4%

20,9%

18,3%

14,3%

11,9%

Tak Raczej tak
Jest mi to obojętne Raczej nie
Nie Nie wiem

1

Tabela 1

Tak 8,8

Raczej tak 13,2

Jest mi to obojętne 17,9

Raczej nie 22,6

Nie 27,1

Nie wiem 10,3

Rok 2021

10,3%

27,1%

22,6%

17,9%

13,2%

8,8%

Tak Raczej tak
Jest mi to obojętne Raczej nie
Nie Nie wiem

1

W ciągu trzech lat wśród Waszych rówieśników spadła liczba uczniów, którzy w dorosłości chcieliby pracować 
w swoim aktualnym miejscu zamieszkania. Niechęć wobec pozostania w swojej miejscowości może wynikać 
między innymi z przekonania o niskich perspektywach, jakie dane miejsce oferuje młodym ludziom w rozwoju 
i wchodzeniu na rynek pracy. 
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W raporcie znajdziecie także informacje na temat liczby zaufanych przyjaciół, jaką dysponują ludzie w Waszym 
wieku. Na maksymalnie trzy osoby mogło liczyć 41,1% uczniów w 2018 r. i 43,2% w 2021 r. Natomiast o 3,4% 
spadł odsetek uczniów, którzy mogliby liczyć na 4 i więcej osób. Ogólnie można stwierdzić, że w ciągu bada-
nych trzech lat spadła liczba zaufanych przyjaciół, na których mogą liczyć Wasi rówieśnicy. Zmiany te wyraźnie 
można łączyć z nauczaniem hybrydowym, podczas którego bezpośredni kontakt z rówieśnikami był utrudniony. 

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? 

(Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Na nikogo 8,5

Od 1 do 3 osób 41,1

Od 4 do 6 osób 28,2

7 i więcej osób 22,2

Rok 2018

22,2%

28,2%

41,1%

8,5%

Na nikogo Od 1 do 3 osób Od 4 do 6 osób 7 i więcej osób

1

Tabela 1

Na nikogo 9,8

Od 1 do 3 osób 43,2

Od 4 do 6 osób 27,4

7 i więcej osób 19,6

Rok 2021

19,6%

27,4%
43,2%

9,8%

Na nikogo Od 1 do 3 osób Od 4 do 6 osób 7 i więcej osób

1

Przekonaniom uczniów w Waszym wieku na temat moralności przyglądamy się, analizując odpowiedzi udzielone 
na pytanie o to, czy istnieją w ich opinii jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła. 

Która z wymienionych opinii jest bliższa twoim poglądom? (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła. 

Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji 38

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro 

od zła. Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym 

momencie 26,5

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć 35,5

Rok 2018

35,5%

26,5%

38,0%

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła.  
Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro od zła.  
Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym momencie

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć

1

Tabela 1

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła. 

Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji 38

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro 

od zła. Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym 

momencie 26,5

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć 35,5

Rok 2018

35,5%

26,5%

38,0%

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła.  
Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro od zła.  
Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym momencie

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć

1

Tabela 1

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła. 

Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji 38

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro 

od zła. Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym 

momencie 26,5

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć 35,5

Rok 2018

35,5%

26,5%

38,0%

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła.  
Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro od zła.  
Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym momencie

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć

1

Tabela 1

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła. 

Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji 30,7

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro 

od zła. Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym 

momencie 27,4

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć 41,9

Rok 2021

41,9%

27,4%

30,7%

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła.  
Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro od zła.  
Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym momencie

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć

1

Tabela 1

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła. 

Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji 38

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro 

od zła. Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym 

momencie 26,5

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć 35,5

Rok 2018

35,5%

26,5%

38,0%

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła.  
Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro od zła.  
Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym momencie

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć

1

Tabela 1

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła. 

Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji 38

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro 

od zła. Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym 

momencie 26,5

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć 35,5

Rok 2018

35,5%

26,5%

38,0%

Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które pozwalają odróżnić dobro od zła.  
Zasady te stosuje się do każdego i w każdej sytuacji

Nie istnieją żadne, raz na zawsze ustalone zasady pozwalające odróżnić dobro od zła.  
Co jest dobre, a co złe, zależy całkowicie od sytuacji w danym momencie

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć

1
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Na przestrzeni trzech lat spadła liczba uczniów przekonanych o tym, że takie niepodważalne zasady istnieją. 
Wzrosła za to liczba uczniów, którzy nie byli w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wskazuje to 
na pewne zagubienie i poszukiwanie odpowiedzi w kwestiach dotyczących moralności młodych ludzi. 

Stopień Twojego zaangażowania religijnego (Ogółem: uczniowie i uczennice V-VIII klasy)

Tabela 1

Wierzący – praktykujący 56

Wierzący – niepraktykujący 35,9

Niewierzący 8,1

Rok 2018

8,1%

35,9%
56,0%

Wierzący – praktykujący Wierzący – niepraktykujący Niewierzący

1

Tabela 1

Wierzący – praktykujący 42

Wierzący – niepraktykujący 42,7

Niewierzący 15,3

Rok 2021

15,3%

42,7%

42,0%

Wierzący – praktykujący Wierzący – niepraktykujący Niewierzący

1

Jeśli zaś przyjrzymy się zaangażowaniu religijnemu młodzieży, okaże się, że w 2021 roku coraz mniej z Was 
deklarowało takie zaangażowanie. Liczba uczniów wierzących praktykujących spadła aż o 14%, z kolei liczba 
uczniów wierzących niepraktykujących wzrosła o niecałe 7%. 

Można zatem zaobserwować odchodzenie młodzieży od tradycyjnych wartości, religii i wiary w Boga. Zjawisko 
to obserwujemy jednak nie tylko wśród młodych ludzi, lecz także w całym społeczeństwie.
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PODSUMOWANIE 
Badanie przeprowadzone z udziałem młodzieży w Waszym wieku pozwoliło przyjrzeć się kilku istotnym obsza-
rom Waszego życia. Wasi rówieśnicy mieli okazję wypowiedzieć się nie tylko na temat suchych faktów, ale też 
podzielić się częścią swoich przemyśleń i refleksji na znaczące tematy. 

Płynące z badania wnioski mogą wspierać zarówno dorosłych pracujących z młodzieżą i dla młodzieży, jak 
i samą młodzież w przyjrzeniu się kondycji poszczególnych sfer własnego życia. Być może pozwoli to na zaob-
serwowanie obszarów do dalszego pozytywnego rozwoju.
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