
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu 

przeprowadzonych w marcu 2019r. w SP nr 31 wśród uczniów klas 4-8, stanowiących 189 

osób, zostały porównane z wynikami ogólnopolskich badań, którymi objęto ponad 22 tys. 

młodych osób między 12 a 18 rokiem życia (badania prowadzone w roku 2015–2016). 

Zdecydowana większość uczniów (94%) posiada własny telefon komórkowy, w obu 

badaniach jednakowo rozkłada się kwestia dostępu do Internetu za pośrednictwem telefonu 

(93% SP 31-92% PL). Połowa spośród badanych stara się być zawsze „pod telefonem” 

(51% SP 31- 49% PL). Prawie 1/3 uczniów, gdy zapomni zabrać ze sobą telefonu, robi 

wszystko, aby jak najszybciej mieć go przy sobie. Blisko połowa ankietowanych przyznaje, 

że często zerka na telefon, aby sprawdzić czy ktoś pisał/ dzwonił. 85% badanych 

przynajmniej raz dziennie korzysta w Facebooka.     

 W połowie domów nie istnieją żadne zasady dotyczące korzystania z telefonów, 

w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi, uczniowie SP 31 wypadają lepiej o 9% (52% - 

61%). Jedynie 20% uczniów przyznaje się do używania telefonów podczas wspólnego 

posiłku z rodziną (w skali kraju jest to prawie 40%). Również 20% ankietowanych uczniów 

(blisko 40 osób) potwierdza kontaktowanie się z rodzicami za pośrednictwem telefonów, 

nawet w przypadkach przebywania wspólnie, w tym samym czasie w mieszkaniu 

(w skali ogólnopolskiej jest to aż 50%). Niepokoi stwierdzenie 42% ankietowanych, że 

w wyniku korzystania z komputera i telefonu, mniej czasu poświęcają na naukę (w PL 

jedynie 27%). Z powodu nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych aż 37% 

uczniów przyznaje, że zdarzało im się przychodzić niewyspanym do szkoły. W skali kraju 

to tylko 15% młodzieży.          

 Połowa polskich nastolatków ma w telefonie wiadomości, zdjęcia lub filmy, których 

nie powinni oglądać inni (rodzice, koledzy), w społeczności SP 31, to jedynie 18%. Aż 78 

osób (ponad 40%) ankietowanych w SP 31 doświadczyło hejtowania na forach, chatach i 

portalach społecznościowych, w skali kraju to 37%, co stanowi ponad 8 tys. młodzieży. 50-

cioro nastolatków potwierdza, że przynajmniej raz w życiu otrzymali zdjęcia bądź filmy 

o charakterze intymnym, a jedynie 3 osoby przyznają się do wysyłania innym swoich 

materiałów o tego typu treści.         

 W społeczności szkolnej jedynie 7% uważa, że od telefonu komórkowego można się 

uzależnić, w skali kraju to aż 82%. Prawie 1/3 ankietowanych zna przynajmniej jedną osobę, 

która może być uzależniona od telefonu, natomiast 16% wskazuje siebie jako osobę 

uzależnioną. Ponad 60% uczniów nie pamięta uczestniczenia w br. szk. z zajęć dot. 



nadmiernego korzystania z multimediów i blisko połowa chciałaby częściej korzystać z takich 

zajęć. Co interesujące, uczniowie oceniają wiedzę swoją i rodziców na wysokim ponad 70% 

poziomie, natomiast wiedzę nauczycieli najniżej – 65%.    

Blisko połowa ankietowanych uczniów jest przeciwna regulaminowi 

zakazującemu korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły. W skali Polski 

prawie 80% młodzieży jest przeciwna wprowadzaniu bezwzględnych zakazów.  

Porównując poszczególne klasy SP 31, warto zwrócić uwagę na różnice 

w udzielanych odpowiedziach. W kl.7-8 zdecydowanie częściej niż w młodszych 

przyznawano się do zaniedbywania nauki na rzecz urządzeń multimedialnych. Podobnie starsi 

uczniowie częściej przyznawali, że w ich domach nie istnieją zasady korzystania z telefonów. 

W klasach 4 jest najmniejsza świadomość odnośnie cyberprzemocy. Hejtowania 

doświadczają najczęściej uczniowie klas 7 i 8b. Od klasy 6 można zaobserwować wzrost 

zachowań związanych otrzymywaniem materiałów o charakterze intymnym. Klasa 7a i 7b 

zdecydowanie częściej niż inni wskazywała, że uważa siebie za osobę uzależnioną. Klasy 7-8 

częściej negują regulamin dot. korzystania z telefonów na terenie SP 31. 

Wśród dodatkowych opinii udzielonych przez ankietowanych, warto zwrócić uwagę na kilka 

z nich: 

- nauczyciele korzystają z telefonów komórkowych a dzieci nie mogą, 

- w szkole telefon powinno się mieć do komunikowania z rodzicami, 

- korzystam z telefonu ponieważ jestem samotny, 

- chciałbym aby nikt w szkole nie był uzależniony od telefonu, 

- korzystam z telefonu jak czegoś nie rozumiem z pracy domowej, 

- szkoła powinna usunąć zakaz korzystania z telefonów, ponieważ mogłyby one pozwolić na 

lepszą naukę, wpływałoby to na oceny, 

- moim zdaniem, powinny być dostępne telefony na przerwach, 

- uczniowie powinni mieć przy sobie telefon, ponieważ jest to rzecz osobista. 


