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Przewodnik

1. Jestem:
Uczennicą
Uczniem

2. Chodzę do klasy:
V
VI
VII
VIII

3. Jak łatwo przychodzi Ci uczenie się?
1. Bardzo łatwo
2. Łatwo
3. Ani łatwo, ani trudno
4. Trudno
5. Bardzo trudno

4. Podaj swoją średnią ocen końcowych z poprzednie-
go roku szkolnego
................................... (wpisz wartość)

5. Czy na przestrzeni ostatniego roku Twoje wyniki w nauce?
1. Zdecydowanie się polepszyły
2. Nieznacznie się polepszyły
3. Nie zmieniły się
4. Nieznacznie się pogorszyły
5. Zdecydowanie się pogorszyły

6. Określ Twoje obecne relacje z wychowawcą klasy?
1. Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
2. Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
3. Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem 

zadowolony(a)
4. Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a) 
5. Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
6. Trudno ocenić

7. Jak często zdarza Ci się nie rozumieć tego, co mówi 
nauczyciel podczas lekcji?
1. Codziennie 
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz na tydzień
4. Kilka razy w miesiącu
5. Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
6. Nie mam takich problemów

8. Według Twojej oceny ilu nauczycieli, z którymi 
masz lekcje w tym semestrze, jest sprawiedliwych 
w ocenianiu swoich uczniów?
1. Mniej niż 10%
2. Pomiędzy 10% a 25%
3. Mniej więcej połowa
4. Większość
5. Nie wiem

9. Określ Twoje obecne relacje z matką/opiekunką?
1. Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
2. Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
3. Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem 

zadowolony(a)
4. Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
5. Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
6. Trudno ocenić 

10. Określ Twoje obecne relacje z ojcem/opiekunem?
1. Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
2. Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
3. Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem 

zadowolony(a)
4. Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
5. Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
6. Trudno ocenić

11. Określ Twoje obecne relacje z rodzeństwem?
1. Nie mam rodzeństwa
2. Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
3. Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
4. Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem 

zadowolony(a)
5. Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
6. Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
7. Trudno ocenić

12. Określ Twoje obecne relacje z kolegami i koleżanka-
mi w szkole?
1. Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
2. Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
3. Z niektórych jestem zadowolony(a), a z niektórych 

nie jestem zadowolony(a)
4. Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
5. Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
6. Trudno ocenić

13. Czy w Twoim domu rodzinnym mieszkali dziadkowie?
1. Tak i nadal mieszkają
2. Tak, ale obecnie nie mieszkają
3. Nie

14. Określ Twoje obecne relacje z dziadkiem?
1. Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
2. Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
3. Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem 

zadowolony(a)
4. Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
5. Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
6. Trudno ocenić
7. Nie mam już dziadka

Kwestionariusz ankiety
„Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów 2020”
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15. Określ Twoje obecne relacje z babcią?
1. Jestem z nich całkowicie zadowolony(a)
2. Ogólnie jestem z nich zadowolony(a)
3. Trochę jestem zadowolony(a), a trochę nie jestem 

zadowolony(a)
4. Ogólnie jestem z nich niezadowolony(a)
5. Jestem z nich całkowicie niezadowolony(a)
6. Trudno ocenić
7. Nie mam już babci

16. Kto lub co najbardziej kształtuje Twoje wyobraże-
nia na temat małżeństwa i rodziny? (możesz zazna-
czyć więcej niż 1 odpowiedź)
1. Rodzice/opiekunowie
2. Starsze rodzeństwo
3. Dziadkowie
4. Krewni spoza najbliższej rodziny
5. Przyjaciele
6. Znajomi
7. Nauczyciele
8. Kościół
9. Grupy religijne
10. Przekazy prasowe
11. Telewizja
12. Internet
13. Gry wideo
14. Literatura piękna
15. Ja sam(a)
16. Inne osoby
17. Coś jeszcze innego

17. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? (zaznacz 
maksymalnie 7 odpowiedzi)
1. Dobra praca w dorosłym życiu   
2. Rozwijanie swoich zainteresowań/hobby
3. Spełnienie ambicji rodziców/opiekunów
4. Posiadanie dużych pieniędzy
5. Dobre wykształcenie  
6. Miłość na całe życie
7. Przyjaciele
8. Uczciwość
9. Nadzieja
10. Sprawiedliwość
11. Zdolność przebaczania
12. Udane życie osobiste 
13. Otwartość na innych
14. Poszanowanie innych ludzi
15. Poczucie bycia przydatnym, potrzebnym
16. Szacunek u innych ludzi
17. Możliwość angażowania się w życie społeczne  
18. Moja obecna rodzina
19. Posiadanie dzieci w przyszłości
20. Dobre zdrowie
21. Sprawność fizyczna
22. Spokój w życiu
23. Bóg  

24. Patriotyzm, dobro ojczyzny
25. Wolność głoszenia własnych poglądów
26. Wyjazdy, podróże  
27. Rozrywka, zabawa
28. Życie pełne przygód i wrażeń  

18. W jaki sposób najchętniej spędzasz czas wolny (poza 
lekcjami)? (możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
1. Uprawiam sport
2. Oglądam telewizję
3. Czytam książki
4. Gotuję
5. Spotykam się z koleżankami/kolegami
6. Sprzątam/wykonuję prace domowe
7. Surfuję po Internecie
8. Robię coś na smartfonie/tablecie (gram w gry, 

oglądam filmy itp.)
9. Oddaję się swoim zainteresowaniom/hobby 
10. Robię coś innego

19. Czy uprawiasz jakiś sport poza lekcjami W-F w szkole? 
(możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
1. Nie uprawiam żadnej aktywności fizycznej 
2. Aerobik
3. Taniec
4. Bieganie/jogging/nordic walking
5. Jazda na rowerze 
6. Jazda na nartach/inne sporty zimowe
7. Pływanie 
8. Gra w piłkę nożną
9. Koszykówka
10. Siatkówka
11. Piłka ręczna
12. Rugby
13. Gry zespołowe 
14. Karate/ Judo lub sztuki walki
15. Jazda na wrotkach, rolkach, fiszkach
16. Gimnastyka
17. Wyczynowa jazda na rowerze/motorze
18. Jazda konna
19. Sporty militarne (ASG)
20. Wędkowanie
21. Inne

20. Jak często uprawiasz sport poza lekcjami W-F 
w szkole?
1. Codziennie 
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz na tydzień
4. Kilka razy w miesiącu
5. Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
6. W ogóle nie uprawiam sportu
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21. Jak oceniasz swoją sprawność fizyczną?
1. Bardzo dobrze
2. Raczej dobrze
3. Ani dobrze, ani źle
4. Raczej źle
5. Bardzo źle
6. Trudno ocenić

22. Jak często czujesz się niewyspany(a)?
1. Codziennie 
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz na tydzień
4. Kilka razy w miesiącu
5. Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
6. Nie mam problemów ze snem

23. Jak ogólnie oceniasz swój obecny stan zdrowia?
1. Bardzo dobrze
2. Raczej dobrze
3. Ani dobrze, ani źle
4. Raczej źle
5. Bardzo źle

24. Gdzie najczęściej spożywasz śniadanie?
1. W domu
2. W szkole
3. W innym miejscu poza szkołą i domem
4. Najczęściej nie jem śniadań

25. Gdzie najczęściej spożywasz obiad?
1. W domu
2. W szkole
3. W innym miejscu poza szkołą i domem
4. Najczęściej nie jem obiadów

26. Gdzie najczęściej spożywasz podwieczorek?
1. W domu
2. W szkole
3. W innym miejscu poza szkołą i domem
4. Najczęściej nie jem podwieczorków

27. Gdzie najczęściej spożywasz kolację?
1. W domu
2. W szkole
3. W innym miejscu poza szkołą i domem
4. Najczęściej nie jem kolacji

28. Jak często spożywasz poszczególne przekąski?
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1. Czekolada

2. Ciastka
3. Chipsy lub słone 
przekąski
4. Owoce

5. Warzywa

29. Jak często spożywasz napoje energetyzowane lub 
funkcjonalne zawierające kofeinę, wyciąg z guarany 
lub różne witaminy, magnez (np. Red Bull, Tiger, Be 
Power,  Oshee, 4 Motive, Powerade itp.)?
1. Codziennie 
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz na tydzień
4. Kilka razy w miesiącu
5. Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
6. Wcale

30. Jak często zażywasz leki przeciwbólowe?
1. Codziennie 
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz na tydzień
4. Kilka razy w miesiącu
5. Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
6. Wcale

31. Jak często zażywasz suplementy diety (np. witaminy)?
1. Codziennie 
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz na tydzień
4. Kilka razy w miesiącu
5. Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
6. Wcale

32. Jak określasz swoje zwyczaje żywieniowe?
1. Moje zwyczaje żywieniowe są całkowicie zdrowe
2. Moje zwyczaje żywieniowe są trochę zdrowe, a tro-

chę niezdrowe
3. Moje zwyczaje żywieniowe są całkowicie niezdrowe
4. Trudno ocenić
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33. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy widziałeś kogoś 
ze swoich rówieśników, kto:
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1. Palił papierosa

2. Palił marihuanę
3. Zażywał  

dopalacze
4. Pił piwo

5. Pił wino

6. Pił wódkę

7. Pił szampana

8. Pił drinka

34. Czy Ty sam(a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
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1. Zapaliłeś/aś  
papierosa

2. Zapaliłeś/aś 
 marihuanę

3. Zażyłeś/aś  
dopalacze

4. Wypiłeś/aś piwo

5. Wypiłeś/aś wino

6. Wypiłeś/aś wódkę

7. Wypiłeś/aś szampana

8. Wypiłeś/aś drinka

35. Jak często jesteś świadkiem przemocy fizycznej 
kierowanej do Twoich koleżanek lub kolegów?
1. Codziennie 
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz na tydzień
4. Kilka razy w miesiącu

5. Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
6. Wcale

36. Jak często jesteś świadkiem przemocy emocjonal-
nej/psychicznej kierowanej do Twoich koleżanek 
lub kolegów?
1. Codziennie 
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz na tydzień
4. Kilka razy w miesiącu
5. Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
6. Wcale

37. Jak często grasz w grę na komputerze lub konsoli 
do gier?
1. Codziennie 
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz na tydzień
4. Kilka razy w miesiącu
5. Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
6. Wcale

38. Jak często grasz w grę na smartfonie lub tablecie?
1. Codziennie 
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz na tydzień
4. Kilka razy w miesiącu
5. Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
6. Wcale

39. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło Ci się?
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1. Czytać książkę 
poza tymi, które 
zlecił nauczyciel

2. Oglądać telewi-
zję dłużej niż 1 
godzinę dzien-
nie

3. Pójść do kina

4. Pójść do teatru

5. Pójść na dysko-
tekę
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6. Nudzić się dłużej 
niż 1 godzinę 
dziennie

7. Wziąć smartfona 
do szkoły

40. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło Ci się?
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1. Ściągnąć z In-
ternetu pracę 
domową

2. Pójść nieprzygo-
towanym(ą) do 
szkoły

3. Symulować cho-
robę, żeby nie 
pójść do szkoły

4. Wrócić późno do 
domu

5. Słuchać muzyki

6. Odwiedzić ga-
lerie handlowe 
bez wiedzy oso-
by dorosłej

7. Pomóc rodzi-
com w pracach 
domowych 
np. sprzątanie 
domu, inne pra-
ce wokół domu

8. Spotkać się ze 
znajomymi poza 
szkołą

9. Pokłócić się 
z koleżanką lub 
kolegą

10. Zostać ukara-
nym przez rodzi-
ców

41. Jak często zdarza Ci się odrabiać lekcję lub uczyć się 
w niedzielę i święto? 
1. Bardzo często
2. Często
3. Czasami
4. Rzadko 
5. Wcale
6. Trudno powiedzieć

42. Jak często z powodu uczenia się lub odrabiania lek-
cji zdarza Ci się opuścić uroczystość rodzinną? 
1. Bardzo często
2. Często
3. Czasami
4. Rzadko 
5. Wcale
6. Trudno powiedzieć

43. Czy uczęszczasz regularnie na jakiekolwiek zajęcia 
pozalekcyjne?  
Możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.
1. Zajęcia muzyczne
2. Zajęcia teatralne
3. Zajęcia plastyczne
4. Zajęcia taneczne
5. Korepetycje
6. Nie uczęszczam na żadne zajęcia pozalekcyjne
7. Inne

44. Jak często dostajesz od rodziców jakiekolwiek pie-
niądze?
1. Codziennie 
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz na tydzień
4. Kilka razy w miesiącu
5. Mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej
6. Wcale

45. W jakich okolicznościach najczęściej dostajesz od 
rodziców/opiekunów pieniądze? (możesz zaznaczyć 
więcej niż 1 odpowiedź)
1. Dostaję regularne kieszonkowe
2. Dostaję pieniądze, gdy o nie poproszę
3. Z okazji imienin, urodzin lub świąt
4. Za wyniki w nauce
5. Za dobre zachowanie
6. Za wypełnianie obowiązków domowych
7. Na zakupy do domu
8. Na wycieczki szkolne
9. Na bilety do kina
10. Zazwyczaj nie dostaję od rodziców żadnych pienię-

dzy
11. Czasami sobie dorabiam u innych osób niż rodzice
12. Inne



„Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów 2020”
dla miast i gmin biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”

12

46. Jak często w ciągu ostatnich wakacji zdarzyło Ci się 
zarobić jakiekolwiek pieniądze?
1. Bardzo często
2. Często
3. Czasami
4. Rzadko
5. Nigdy
6. Trudno powiedzieć

 47. Na co najczęściej przeznaczasz otrzymane od rodzi-
ców/opiekunów pieniądze? (możesz zaznaczyć więcej 
niż 1 odpowiedź)
1. Zakup jedzenia (np. kanapka, bułka, woda, napój)
2. Zakup słodyczy
3. Zakup ubrań
4. Zakup książek
5. Zakup gier komputerowych
6. Opłaty abonamentowe
7. Opłaty za dodatkowe zajęcia
8. Wyjście do kina lub do teatru
9. Alkohol
10. Papierosy
11. Narkotyki
12. Sprzęt elektroniczny
13. Zakup zabawek 
14. Zbieram na zakup wymarzonej rzeczy
15. Coś innego

48. Co według Ciebie jest najważniejsze do osiągnięcia 
sukcesu w życiu?  
(zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi)
1. Pochodzenie z bogatej rodziny
2. Pracowitość 
3. Uczynność
4. Spryt
5. Wykształcenie
6. Własne ambicje
7. Ciężka praca
8. Dobre znajomości
9. Posiadanie powiązań politycznych
10. Dawanie łapówek
11. Wyznanie religijne osoby
12. Fakt, że jest się mężczyzną lub kobietą
13. Coś jeszcze innego

49. Czy uważasz, że ludziom można ufać, czy też, że 
w kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele?
1. Zawsze można ufać
2. Na ogół można ufać
3. Na ogół ostrożności nigdy za wiele
4. Zawsze ostrożności nigdy za wiele
5. Trudno powiedzieć

50. Czy jak dorośniesz chciał(a)byś pracować w miej-
scowości, w której obecnie mieszkasz?
1. Tak
2. Raczej tak
3. Jest mi to obojętne
4. Raczej nie
5. Nie
6. Nie wiem

51. Gdybyś poprosił(a) o pomoc w załatwieniu jakiejś 
sprawy, np. pomoc w pracy domowej, wstawienie 
się za Tobą u nauczyciela/wychowawcy, to na ile 
osób mógłbyś/mogłabyś liczyć oprócz rodziców/
opiekunów?
1. Na nikogo
2. Mógłbym/mogłabym liczyć na […………..…] osób 

(wpisz przybliżoną liczbę)

52. W jakim celu i jak często sięgasz do Internetu?
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1. Oglądam filmy (np. 
cda.pl, Netflix)

2. Śledzę kanały na 
YouTube

3. Wchodzę na portale 
społecznościowe 
(np. Facebook, Twit-
ter, Instagram)

4. Śledzę blogi, vlogi 
itp.

5. Kontaktuję się ze 
znajomymi np. Mes-
senger, WhatsApp, 
Gadu Gadu

6. Rozwijam swoje 
zainteresowania 
(np. moda, sport, 
motoryzacja itp.)

7. Gram w gry on-line
8. Szukam informacji 

potrzebnych do 
odrabiania lekcji

9. Słucham muzyki
10. Umieszczam na 

portalach społecz-
nościowych posty 
dotyczące mojego 
życia
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11. Udostępniam na 
portalach społecz-
nościowych posty 
innych osób lub 
firm

12. Komentuję na 
portalach społecz-
nościowych posty 
innych osób

53. Która z wymienionych opinii jest bliższa Twoim po-
glądom? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
1. Istnieją jasne i niepodważalne zasady, które po-

zwalają odróżnić dobro od zła. Zasady te stosuje 
się do każdego i w każdej sytuacji.

2. 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 mo-
mencie.

3. Nie umiem jednoznacznie powiedzieć.

54. Określ sytuację materialną Twojej rodziny
1. Bardzo dobra
2. Dobra
3. Średnia
4. Zła
5. Bardzo zła

55. Określ stopień Twojego zaangażowania religijnego
1. Wierzący – praktykujący
2. Wierzący – niepraktykujący
3. Niewierzący

56. Czy posiadasz rodzeństwo?
1. Nie
2. Jedno rodzeństwo
3. Dwoje rodzeństwa
4. Troje i więcej

57. Jakie jest wykształcenie Twojej matki/opiekunki?
1. Podstawowe
2. Zasadnicze zawodowe
3. Średnie
4. Wyższe
5. Nie wiem

58. Jakie jest wykształcenie Twojego ojca/opiekuna?
1. Podstawowe
2. Zasadnicze zawodowe
3. Średnie
4. Wyższe
5. Nie wiem

59. Określ aktualną grupę zawodową Twojego ojca/
opiekuna i Twojej matki/opiekunki (postaw znak „x” 
osobno dla ojca/opiekuna i matki/opiekunki)*

m
at

ka
/ 

op
ie

ku
nk

a

oj
ci

ec
/o

pi
ek

un

1. Dyrektorzy, prezesi i kadra kierownicza 
zakładów pracy i instytucji

2. Zawody twórcze i samodzielni specjali-
ści z wyższym wykształceniem, inżynie-
rowie, kierownicy średniego szczebla, 
lekarze, prawnicy, nauczyciele

3. Pracownicy administracyjno-biurowi, 
kierownicy i specjaliści niższego szcze-
bla, pielęgniarki

4. Pracownicy fizyczno-umysłowi, pracow-
nicy sklepów, punktów usługowych, 
sprzedawcy, handlowcy

5. Robotnicy wykwalifikowani
6. Robotnicy wykonujący prace proste 

zatrudnieni poza rolnictwem
7. Robotnicy najemni i brygadziści zatrud-

nieni w rolnictwie i leśnictwie
8. Rolnicy indywidualni i pomagający im 

członkowie rodzin
9. Właściciele prywatnych firm, taksówkarze
10. Renciści
11. Emeryci
12. Bezrobotni
13. Zajmujący się domem, gospodynie do-

mowe
14. Niepracujący z innych powodów
15. Inne 

* ze względów technicznych pytanie 59 w ankiecie jest 
rozbite na dwa pytanie (59 i 60).


