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Aneks. Kwestionariusz ankiety 

 

Aby skutecznie wprowadzić w życie nowe przedsięwzięcia służące zapobieganiu 

problemom społecznym, zwracamy się do Was o wyrażenie opinii na temat zagrożeń w 

miejscu zamieszkania. Z uwagi na to, że badania te mają charakter anonimowy, a osoby do 

badań dobrane zostały w sposób losowy, prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.  

Organizatorzy: 

 

1. Czy w twojej szkole spotykasz się ze zjawiskiem przemocy:  

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

2. Czy stosowałeś przemoc w stosunku do swoich rówieśników:  

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

3. Czy wobec ciebie stosowana była i jest przemoc: (w odpowiednich rubrykach proszę 

zaznaczyć X) 

Wyszczególnienie Była przemoc Jest przemoc 

Zdecydowanie tak   

Raczej tak   

Raczej nie   

Zdecydowanie nie   

Trudno powiedzieć   

 

4. Kogo najbardziej się obawiasz w szkole i poza nią: (można wybrać dowolną ilość 

odpowiedzi)  

a) kolegów/koleżanek z klasy 
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b) kolegów/koleżanek ze szkoły (innych klas)  

c) rówieśników spoza szkoły  

d) starszych spoza szkoły  

e) chuliganów spoza szkoły 

f) dorosłych 

g) innych osób, jakich? .............................................................. 

 

5. Czym objawia się stosowanie przemocy w Twojej szkole: (można wybrać dowolną ilość 

odpowiedzi) 

a) poprzez bicie  

b) wymuszanie pieniędzy 

c) wymuszanie różnych rzeczy 

d) drobne kradzieże 

e) dręczenie i straszenie 

f) stosowanie obelżywych słów 

g) wyśmiewanie się 

h) robienie „głupich kawałów” 

i) inny sposób, jaki? ........................................................................... 

 

6. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie:  

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

7. Czy znasz osobiście osoby nadużywające przemocy wobec innych, w swej szkole:  

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  
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8. Jakie są szczególnie niebezpieczne miejsca w szkole: (można wybrać dowolną ilość 

odpowiedzi)  

a) szkolne toalety  

b) szatnia 

c) stołówka 

d) korytarze 

e) klasy szkolne  

f) inne miejsca, jakie.............................................  

 

9. Jakie są szczególnie niebezpieczne miejsca poza budynkiem szkoły: (można wybrać 

dowolną ilość odpowiedzi)  

a) wejście do szkoły 

b) boisko szkolne 

c) miejsca i zaułki na terenie szkoły (garaże, wiaty, budynki gospodarcze , itp.) 

d) najbliższe okolice szkoły  

e) przystanek autobusowy  

f) inne miejsce, jakie................................................  

 

10. Jaki jest twój stosunek do zjawiska przemocy w szkole:  

a) zdecydowanie je potępiam 

b) raczej je potępiam 

c) raczej nie potępiam 

d) zdecydowanie nie potępiam 

e) jest mi ono obojętne  

f) trudno powiedzieć  

g) to zjawisko nie występuje  

 

11. Czy znasz kogoś spośród rówieśników, kto: (w odpowiednich rubrykach proszę 

wstawić X) 

Wyszczególnienie Tak Nie Nie potrafię 

powiedzieć 

Pali papierosy    

Pije alkohol    

Upija się alkoholem    
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Używa narkotyków    

 

12. Czy ty sam: (w odpowiednich rubrykach proszę wstawić X) 

Wyszczególnienie Tak Nie Nie potrafię 

powiedzieć 

Palisz papierosy    

Pijesz alkohol    

Upijasz się alkoholem    

Używasz narkotyków    

 

13. Jaki rodzaj alkoholu pijesz: (w odpowiednich rubrykach proszę wstawić X) 

Rodzaj Tak Nie  Trudno określić 

Piwo    

Wino    

Wódka    

Drinki    

Samogon (bimber)    

Inne, co......    

 

14. Czy upiłeś się już alkoholem? 

a) tak 

b) nie 

c) nie pamiętam 

 

15. Czy łatwo jest Tobie kupić alkohol:  

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

16. Gdzie najłatwiej Tobie kupić alkohol:  

a) nigdy mi się to nie udało 

b) w sklepie  
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c) w barze 

d) w pubie, ogródku piwnym 

e) na dyskotece 

f) w innym miejscu, gdzie?...................................................................................... 

 

17. Jak myślisz, dlaczego młodzież używa narkotyków: (można wybrać dowolną ilość 

odpowiedzi) 

a) bo ma zaburzoną osobowość 

b) bo chce się buntować 

c) bo szuka przyjemności 

d) bo to pozwala im lepiej się uczyć  

e) bo chce być akceptowani w grupach 

f) bo są uzależnieni 

g) bo na ten temat dużo słyszą i wiedzą 

h) bo chcą się dobrze bawić  

i) inne, co? ................................................................................................................ 

 

18. Z jakimi rodzajami narkotyków można zetknąć się w Twoim środowisku szkolnym: 

(w odpowiednich kratkach wstaw x)  

Rodzaj środka Często Czasem Nigdy 

Dopalacze    

Marihuana    

Haszysz    

Kokaina    

Amfetamina    

Grzyby, LSD    

Kleje, rozpuszczalniki    

Środki uspokajające    

Środki nasenne    

Ekstazy     

Polska heroina     

Heroina    

Pseudoefedryna    

Nootroplil    
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Inne, co.......................    

 

19. Czy znasz jakiegoś ucznia, w swoim otoczeniu, który używa narkotyków: 

a) tak 

b) nie 

 

20. Czy znasz jakiegoś ucznia, w swoim otoczeniu, który używa dopalaczy: 

c) tak 

d) nie 

 

21. Czy uważasz, że dopalacze powinny być potraktowane jak inne narkotyki: 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

22. Czy uważasz, że dopalacze powinny być usunięte z oficjalnego obiegu handlowego: 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

23. Czy chciałbyś, aby marihuana była legalna?: 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

24. Gdzie najłatwiej można nabyć narkotyki: (można wybrać dowolną ilość odpowiedzi) 

a) na terenie szkoły 

b) w miejscu zamieszkania 
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c) w okolicach szkoły 

d) na dyskotekach  

e) na imprezach szkolnych  

f) inne, gdzie .............................................................................................................. 

 

25. Jak uważasz, czy dealerzy handlują narkotykami na terenie szkoły: 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

26. Czy znasz osoby, które handlują narkotykami na terenie szkoły:  

a) tak 

b) nie 

 

27. Czy sam używasz narkotyków: 

a) tak 

b) nie 

Jeśli tak, to jakich, ................................................................................... (wpisz nazwę)  

 

28. Gdybyś chciał zdobyć (kupić) dany środek, to jak trudne byłoby to dla Ciebie: (w 

odpowiednich rubrykach proszę wstawić X) 

Rodzaj Nie 

możliwe 

Bardzo 

trudne 

Dość 

trudne 

Dosyć 

łatwe 

Bardzo 

łatwe 

Nie wiem 

Papierosy       

Piwo       

Wino       

Wódka       

Dopalacze       

Marihuana       

LSD       

Haszysz       

Środki       



 508 

uspokajające 

Środki 

nasenne 

      

Kokaina       

Ecstazy       

Grzybki       

Kleje       

Sterydy       

„Kompot”       

Heroina       

Inne, co......       

 

29. W którym miejscu można łatwo kupić narkotyki: 

a) nie znam takich miejsce  

b) ulice i parki w centrum  

c) szkoła 

d) dyskoteki, puby, bary 

e) mieszkanie dilera, (gdzie?) ........................................................... 

f) inne miejsca, (jakie?) .................................................................... 

 

30. Ile czasu dzienne spędzasz czasu w sieci internetowej: 

a) mniej niż 1 godzinę 

b) od 1 godziny do 2 godzin 

c) od 2 godzin do 5 godzin 

d) więcej niż 5 godzin  

e) dużo więcej. Ile (wpisz) ……………….. 

 

31. Czy kupujesz/sprzedajesz coś na Allegro, E-bay, innych stronach handlowych: 

a) tak 

b) nie 

c) trudno powiedzieć 

 

32. Czy używasz płatnych stron internetowych: 

a) tak 
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b) nie 

c) trudno powiedzieć 

 

33. Do czego używasz Internetu: (w odpowiednich rubrykach proszę wstawić X) 

Wyszczególnienie Bardzo 

często 

Często Rzadko Bardzo 

rzadko 

Nigdy 

Do poszukiwania 

różnych informacji 

     

Do sprawdzania 

poczty e-mail 

     

Do ściągania 

plików 

muzycznych, 

filmów 

     

Do komunikowania 

się z innymi przez 

GG, Skype, Tlen, 

inne 

     

Do przeglądania 

portali 

społecznościowych, 

takich jak NK, 

Fotka, inne 

     

Do rozwiązywania 

zadań domowych 

lub problemów 

osobistych 

     

Do grania w gry 

internetowe 

     

Do uczestniczenia 

w czatach 

internetowych 

     

Do przeglądania 

forów 
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internetowych 

Do słuchania 

muzyki lub 

oglądania filmów 

     

Do oglądania stron 

dla dorosłych 

     

Do innych celów 

(jakich)…………… 

…………………… 

     

 

34. Czy zdarza Ci się, aby Internet na tyle zaabsorbował twoją uwagę, abyś: (w 

odpowiednich rubrykach proszę wstawić X) 

Wyszczególnienie Zdecydo

wanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydo

wanie nie 

Trudno 

powiedzi

eć 

Zaniedbał/a rodzinę      

Zaniedbał/a znajomych      

Zapomniał/a o swoich 

obowiązkach 

     

Zaniedbał/a naukę      

Nie zdał/a ważnego 

sprawdzianu 

     

Stracił/a kontakt z bliską osobą      

Zapomniał/a zjeść posiłek      

 

35. Czy zdarza Ci się korzystać z Internetu przez dłuższy czas niż miałeś zaplanowany:  

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

36. Jak zachowujesz się, gdy przez dłuższy czas nie masz dostępu do Internetu: 

a) jestem zdenerwowany 
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b) odczuwam znudzenie 

c) niepokoję się 

d) nie wywiera to na mnie żadnego wpływu 

e) inne zachowania (Jakie?) .......................................................... 

 

37. Czy przebywanie w sieci ma negatywny wpływ na twoje relacje z innymi osobami 

(rodziną, rodzeństwem, kolegami/koleżankami, nauczycielami, itp.): 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

38. Czy zdarza Ci się: (w odpowiednich rubrykach proszę wstawić X) 

Wyszczególnienie Zdecydo

wanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydo

wanie 

nie 

Trudno 

powiedzi

eć 

Do późna w nocy siedzieć przed 

komputerem 

     

Spędzić cały dzień lub noc na 

graniu w grę komputerową 

     

Wstać w nocy, tylko po to, aby 

połączyć się z Internetem 

     

Podłączać się do Internetu 

natychmiast po przebudzeniu 

     

Wybuchać złością, kiedy inna 

osoba chce skorzystać z sieci na 

twoim komputerze 

     

Przez cały dzień myśleć tylko i 

wyłącznie o podłączeniu się do 

sieci 

     

 

39. Czy zdarza Ci się mówić „ jeszcze parę minut i wyłączam”, a tych parę minut trwa 

dłuższy czas: 
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a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

40. Czy miewasz wyrzuty sumienia z powodu spędzenia zbyt dużej ilości czasu w 

Internecie: 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

41. Czy grasz na automatach lub w inne gry hazardowe: 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

42. Czy zdarza Ci się korzystać z automatów lub innych gier hazardowych przez dłuższy 

czas niż miałeś zaplanowany: 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

43. Czy jesteś niespokojny, gdy przez dłuższy czas nie masz dostępu do automatów lub 

innych gier hazardowych: 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 
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d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

44. Czy czujesz potrzebę grania na automatach lub innych grach hazardowych, gdy inni 

wygrywają: 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

45. Czy zdarza Ci się mówić „jeszcze parę minut i kończę grę”, a tych parę minut trwa 

dłuższy czas: 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć  

 

 

Dane osobowe 

 

1. Wiek ........... lat (wpisać liczbę lat)  

 

2. Płeć: 

a) Mężczyzna 

b) Kobieta 

 

3. Wykształcenie „głowy rodziny”:  

a) Podstawowe 

b) Zasadnicze zawodowe 

c) Średnie 

d) Wyższe 
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4. Miejsce zamieszkania: 

a) miasto 

b) wieś 

 

5. Szkoła: 

a) gimnazjum 

b) liceum ogólnokształcące 

c) technikum, liceum profilowane 

d) zasadnicza szkoła zawodowa 


