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Wyniki  anonimowej ankiety 
przeprowadzonej wśród uczniów  

klas pierwszych 



1. Gdzie najczęściej korzystasz 
 z Internetu? 
 
A.  w domu                      (62%)                                         
B.  w szkole                      (3%) 
C.  u kolegi/koleżanki     (0%) 
D.  wszędzie                     (39%)                                 
E.  na mieście                  (4%) 
 



2. W jakim celu zwykle używasz Internetu? 
  

A. przeglądanie i uczestnictwo w portalach społecznościowych      (63%)                           

B. nauka      (36%) 

C. przeglądanie stron www      (15%)                                                

D. szukanie informacji do  szkoły        (24%) 

E. czytanie wiadomości            (66 %)                            

F. rozmowy przez komunikatory internetowe        (35 %) 

G.     gry online            (42%)                                                 

H.     odbieranie i wysyłanie poczty e-mail          (16%) 

I.       czytanie lub prowadzenie bloga           (47%)                                         

J. rozmowy na forach internetowych            (12%)  

K. zakupy       (24%) 

L. Inne    (5%)    np. wszystkiego po trochu, pisanie ogólnie, oglądanie filmów       

 



3.    Ile czasu spędzasz w Internecie?     
(poza lekcjami zdalnymi) 

 A.  0-1 godz.        (9%)          

 B.  2-4 godz.        (48%)   

 C.  cały dzień        (43%) 

 



4. Czy wiesz jakie zagrożenia niesie ze 
sobą Internet? 

 

  A. tak     (93%)   

  B. nie     (7%) 

 



5. Czy rodzice (opiekunowie)  wiedzą 
jakie strony przeglądasz w Internecie; 

 

  A. tak, wiedzą            (62%)  

  B. nie, nie wiedzą      (38%) 

 



6. Czy rodzice (opiekunowie)  uświadamiają 
Cię o zagrożeniach wynikających  

        z korzystania  z Internetu?  

 

   A. tak       (72%) 

   B. nie       (28%) 

 



7. Czy wiesz do kogo możesz zwrócić się   
o pomoc gdy byłbyś świadkiem lub 
ofiarą przestępstwa internetowego? 

 
  A. tak       (75%)                           

  B. nie       (25%) 

• Niestety nikt nie podał przykładu… 



8. Czy gdy zbyt długo korzystasz                
z Internetu rodzice (opiekunowie)  
zwracają Ci uwagę? 

 
  A.  tak          (62%) 

  B.  nie          (38%) 

 



9. Czy uważasz, że wiesz jak bezpiecznie 
korzystać z Internetu? 

 

 

  A.  tak            (93%)                     

  B.  nie            (7%) 

 



10. Wymień znane Ci zagrożenia płynące   
          z Internetu; 
• brak odpowiedzi   (12%)  
• Cyberprzemoc,  
• Stalking 

• FOMO, sexting, griefing, patostreaming, trolling,  
• hejt 
• obrażanie, nękanie, groźby, przemoc psychiczna, prześladowanie  innych, szantaż 
• podszywanie się pod kogoś 
• kradzież, publikowanie zdjęć bez zgody   
• pornografia    
• kradzież z kont bankowych i innych 
• włamania na konta 
• wirusy , botnety 
• phishing, oszustwa  
• uzależnienie od Internetu, depresja  
• rozmowy z pedofilami  lub innymi niebezpiecznymi osobami 
• ujawnianie i wykorzystanie prywatnych danych 
• kradzież informacji osobistych, danych osobowych 
• podawanie się za kogoś innego 
• hakerzy 
• gwałty, morderstwa, porwania, agresja 
• handel substancjami szkodliwymi 
• niebezpieczne gry prowadzące do samobójstw 
• wyłudzenia , scam 

 
 



11. Czy kiedykolwiek Ty lub ktoś z Twoich 
znajomych stał się ofiarą cyberprzemocy? 
Jeśli tak, to opisz w jaki sposób; 

 

A. tak    (9%):  

- hejt, 

- wyśmiewanie 

B. nie     (86%) 

C. inne   (5%) 



12. Czy według Ciebie Internet pozwala 
zachować anonimowość?  

 

   A. tak          (32%) 

   B. nie          (68%) 

 



13. Czy umieszczasz fakty ze swojego życia   
lub znajomych i rodziny w sieci? 

 

   A. tak      (10%)        B. nie    (82%)        C. inne (8%) 

  

Jeśli tak, to jakie? 
- zdjęcia , filmy, 

- zdjęcia ze znajomymi, 

 
            Znacznie więcej osób umieszcza w Internecie fakty ze swojego 

życia niż się do tego przyznaje  

      Większość  osób nie podała jakie fakty umieszcza w sieci 



14. Czy rejestrując się na serwisach 
internetowych ujawniasz swoje 
prawdziwe dane? 

 

    A. tak        (31%) 

    B. nie        (69%) 



15. Czy korzystając z Internetu czujesz się 
bezpiecznie?  

 

 

   A. tak                 (50%)                            

   B. nie                 (1%) 

   C. nie zawsze    (49%) 

 

 



16. Czy Ty lub Twoi znajomi spotkali się  
       z hejtem w Internecie? 
 

 
   A. tak        (54%) 
   B. nie         (46%) 

 



17.  Czy uważasz, że jesteś               
uzależniona /uzależniony od Internetu? 

 

 

   A. tak            (16%) 
  B. nie            (62%) 
  C. nie wiem (22%) 

 



18.  Napisz, na czym według Ciebie polega 
netykieta? 

-  nie wiem    (27%) 

-  brak odpowiedzi     (12%) 

-  zbiór zasad  dobrego zachowania w Internecie   (39%) 

-  bezpieczeństwo w Internecie   (5%) 

-  kulturalny język 

-  zasady poprawnego korzystania z Internetu 

-  ochrona danych 

-  o Internecie 

-  anonimowość 

-  jakaś ankieta 

-  informacje 

-  na propagandzie, manipulacji  i zabieraniu ludziom wolności 

-  obrona przeciw cyberprzemocy 

-  to nauka o Internecie  

-  na sprawdzeniu  w jaki sposób korzystamy z Internetu i jak on na nas wpływa 

 

 



Podsumowanie 

• W  związku z obchodami  Dnia Bezpiecznego Internetu została przeprowadzona  
ankieta wśród uczniów klas pierwszych.  Ankieta była anonimowa.  Jej celem było 
zbadanie wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy. 

• Okazuje się, że młodzież korzysta z Internetu wszędzie gdzie tylko może. Jest to 
możliwe dzięki temu, że praktycznie w każdym telefonie jest dostęp do Internetu.  

• Prawie 48%  młodych ludzi spędza przy nim powyżej dwóch godzin dziennie a 
niemal cała reszta spędza przed komputerem cały dzień. Nauka zdalna wymuszała 
korzystanie z Internet,u ale otrzymane wyniki są znacznie większe niż w latach 
poprzednich, co jest bardzo niepokojące. 

• Uczniowie nie do końca rozumieją pojęcie cyberprzemocy, 12% z nich nie potrafi 
podać przykładu form cyberprzemocy mimo, że deklarowali, że wiedzą jakie 
zagrożenia niesie ze sobą Internet. 

• Są osoby, które nie wiedzą (25%!!!) do kogo się zwrócić w przypadku gdy są ofiarą 
lub świadkiem przestępstwa internetowego a ci co deklarują, że wiedzą w 
przypadku takiej potrzeby rzadko z tej wiedzy korzystają. 

• Zdecydowanie wzrasta świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą Internet zarówno 
rodziców jak  i uczniów, ale rodzice rzadziej niż w roku ubiegłym interesują się tym 
co dziecko robi w sieci i rzadziej zwracają mu uwagę gdy robi to zbyt długo. 
 
 



Podsumowanie 
• Błędne jest również pojęcie anonimowości w Internecie (32%), zwłaszcza gdy ktoś 

ujawnia swoje prawdziwe dane. 
• Znacznie więcej osób publikuje swoje zdjęcia np. na portalach społecznościowych 

niż się do tego przyznaje, nie zdając sobie sprawy, że  w ten sposób udostępniają 
innym swoją prywatność.  

• Nie można czuć się bezpiecznie korzystając z Internetu, gdyż nigdy nie wiadomo, 
kto siedzi po drugiej stronie, kto kradnie nasze dane, kto się pod nas podszywa… 

• Internet wnosi w nasze życie wiele dobregoale  niestety złego też, aż 16% uczniów 
naszej szkoły twierdzi, że jest od niego uzależnionym a kolejne 22% ma takie 
podejrzenia 

• Netykieta jest jeszcze pojęciem nieznanym dla wielu uczniów i pewnie dlatego 
niektórzy mają problemy z odpowiednim zachowaniem  w Internecie, z szacunkiem 
dla innych użytkowników sieci 

• Internetem nie trzeba straszyć, tylko zwracać uwagę, żeby siadając przed 
komputerem podejmować decyzje rozważnie i odpowiedzialnie. Surfując po sieci 
mamy swoje prawa ale mamy też obowiązki. 

• Trzeba pamiętać, żeby postępować względem innych użytkowników sieci tak, 
jakbyśmy chcieli żeby oni postępowali względem nas. 
 

I pamiętajcie: „ Internet nie zapomina” 



Dziękujemy za uwagę 


