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WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU ANKIETY DOTYCZĄCEJ KAR

I NAGRÓD STOSOWANYCH PRZEZ RODZICÓW

Badaniem objęto 95 uczniów/uczennic, w tym 50 chłopców z klas IV-VI,
45 dziewczynek  z klas IV-VI.

Klasa chłopcy dziewczynki razem

IVa,
IVb,IVc

14 14 28

Va,Vb,
Vc 

18 12 30

VIa,VI b

VIc

18 19 37

Razem 50 45 95 osób

 

Przeprowadzono  anonimową  ankietę,  co  umożliwiło  uzyskanie  szczerych
odpowiedzi od uczniów. Poniżej przedstawiam pytania zawarte w ankiecie. 



1.Co robisz najczęściej w wolnym czasie? (max 3 odpowiedzi) 

l.p. Formy spędzania czasu wolnego Liczba osób  %

1. Gra na komputerze, facebook, 
tablet, telefon, internet 

60 63,5

2. Wyjście na dwór                             
i spędzanie czasu z przyjaciółmi, 
kolegami itp.

42 44,2

3. Oglądanie TV 36 38

4. Uczę się 27 28,4

5. Uprawianie  sportu(  piłka  nożna,
rower, basen itp.)

26 27,4

6. Czytanie książek 15 15,8

7. Spędzam czas z rodzicami/ rodziną 10 10,5

8. Śpiewam, tańczę 9 9,5

Z powyższej  tabeli  wynika,  iż uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
najchętniej  spędzają  czas  korzystając  z  dobrodziejstw  współczesnej  techniki,
a  mianowicie  z  komputera,  telefonu  komórkowego,  tableta  z  dostępem  do
Internetu  (63,5%),  oraz  co  ciekawe  w równej  mierze  chętnie  spotykają  się  ze
znajomymi.  Takiej  odpowiedzi  udzieliło  44,2%  badanych.  Oglądanie  TV  jest
również dla dzieci „ciekawą” formą spędzania czasu wolnego (38%).  Uczniowie
bardzo cenią sobie poszerzanie swoich wiadomości   i umiejętności poprzez naukę.
Tę  formę  spędzania  czasu  wolnego  zaznaczyło  27  osób,  co  stanowi  28,4%.
26 uczniów (27,%) wybrało uprawianie sportu.

2.W jakim gronie najchętniej spędzasz czas wolny? max 1-2 odpowiedzi 

odpowiedzi liczba %

1. przyjaciół 65 68,4

2. rodziny 53 55,8

3. sąsiadów 1 1,5

4. samotnie 20 21,5

               Odpowiedzi jednoznacznie wskazują, iż uczniowie klas IV-VI szkoły
podstawowej najchętniej spędzają  czas  w gronie przyjaciół, znajomych, takiej
odpowiedzi udzieliło 65 osób, czyli 68,4% badanych. Aż 53 uczniów lubi spędzać
czas w gronie rodzinnym. Natomiast  20 osób spędza czas „samotnie”, co stanowi

 



21,5% ankietowanych. 

3.Ile czasu spędzają z Tobą twoi rodzice?

odpowiedzi liczba %

Dużo czasu 72 75,8

Mniej niż chciałbym/ chciałabym 16 16,8

Nie mają dla mnie czasu 7 7,4

           Wyniki z powyższej tabeli są optymistyczne. Wyraźnie pokazują, iż rodzice
–zdaniem  uczniów- spędzają z nimi dużo czasu. Takiej odpowiedzi udzieliło 72
uczniów,  co  stanowi  75,8% badanych.  Niepokojące  jest  iż,  7  uczniów udzieliło
odpowiedzi, iż rodzice „nie mają dla nich czasu”. 

  
4. Jakie nagrody stosują Twoi rodzice, gdy zachowujesz się jak tego oczekują?

odpowiedzi liczba %

wyjścia na basen, kino itp. 36 37,9

kieszonkowe 26 27,4

zakupy, prezenty, niespodzianki 17 17,9

pochwała 13 13,7

żadnych nagród 10 10,5

bonus na komputer, telefon 5 5,3

          Nagrodą za właściwe zachowanie -zarówno zdaniem rodziców, jak również
uczniów-  są  wyjścia  na  basen,  kino itp.  Takiej  odpowiedzi  udzieliło  37,9%,  co
stanowi 36 osób badanych. Na drugim miejscu uplasowało się kieszonkowe. Dzieci
lubią  otrzymywać  gratyfikację  pieniężną,  tak  odpowiedziało  26  uczniów,  co
stanowi 27,4%. Dziesięciu uczniów nie otrzymuje żadnych nagród.

5.Czy otrzymujesz kary?



odpowiedzi liczba %

tak 58 61,1

nie 30 31,6

bez odpowiedzi 7 7,3

    
          Zdecydowana większość rodziców stosuje kary wobec swoich dzieci;
takiej odpowiedzi udzieliło 58 uczniów, co stanowi 61,1%  ankietowanych.  1/3
ankietowanych nie stosuje żadnych kar.

6. Jakie kary stosują Twoi rodzice, gdy zrobisz coś niewłaściwego?

odpowiedzi liczba %

Zakaz komputera, x-boxa, telefonu itp. 56 59

Zakaz TV 25 26,3

Zakaz wyjścia na dwór z przyjaciółmi 23 24,2

Nie stosują żadnych kar 7 7,4

Nie odzywają się do mnie 5 5,3

Bicie, lanie pasem, 3 3,2

        Powyższa tabela jednoznacznie wskazuje, iż najczęściej stosowaną „karą” jest
zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu (komputer,
laptop,  smartfon,  tablet  itp.)  łącznie  z  odbiornikiem  telewizyjnym.  Tak
odpowiedziało  81  uczniów,  co  oznacza  85,3%  ankietowanych.   Równie  często
rodzice zabraniają spotykania się młodzieży z przyjaciółmi. Tak odpowiedziało 23
uczniów (24,2%). 
Niepokojąca jest odpowiedź „bicie, lanie pasem”, której udzieliło 3 uczniów, co
oznacza, że występuje problem kary fizycznej. 

7. Która kara jest przez Ciebie najbardziej nielubiana?

odpowiedzi liczba %

Zakaz korzystania z komputera, telefonu komórkowego itp. 47 49,5

Zakaz wyjścia na dwór i spotykania się z przyjaciółmi 25 26,3

Nie stosują żadnych kar 7 7,4

Lanie pasem 2 2,1



Kara na treningi 2 2,1

          Wyniki pokazują jak uczniowie wartościują kary. Najdotkliwszą jest brak
dostępu  do  telefonu,  komputera,  tableta  itp.  Co  może  wskazywać
i jednocześnie niepokoić, iż dzieci w wieku szkolnym nie wyobrażają sobie życia
bez Internetu. Bez nowoczesnych technologii informatycznych nie może obejść się
aż 47 uczniów, czyli prawie 50% badanych uczniów szkoły podstawowej. Równie
bolesny  jest  brak  kontaktu  z  przyjaciółmi  i  zakaz  wyjścia  z  domu.  Tak
odpowiedziało  25  uczniów  (26,3%).  Problem  występowania  kary  fizycznej
zaznaczyło dwóch uczniów. Wskazali „lanie pasem” jako karę, której najbardziej
nie lubią i nie akceptują. 

8. Komu z rodziny powierzyłbyś swoje tajemnice?

odpowiedzi liczba %

Mamie 57 60,0

Tacie 30 31,6

nikomu 15 15,8

Babci, dziadkowi 12 12,6

Siostrze, bratu 10 10,5

          Uczniowie  klas  IV-VI  szkoły  podstawowej   największym zaufaniem
obdarzają  swoich  najbliższych,  mianowicie:  rodziców,  mamę  i  tatę.   Tak
odpowiedziało 87 uczniów, co stanowi 91,6% ankietowanych. Dużym zaufaniem
cieszą  się  również  pozostali  członkowie  rodziny,  babcie,  dziadkowie,  siostry
i  bracia.  Niepokojąca  wydaje  się  być  odpowiedź  15  osób,  iż  „nikomu”  nie
powierzyłoby swoich tajemnic (15,8%).

9. Zawsze, gdy mam problem, którego  sam/sama nie mogę rozwiązać, zwracam
się o pomoc do…

odpowiedzi liczba %

Mamy 64 67,4

Taty 30 31,6

Przyjaciółki/przyjaciela 8 8,4

Nikogo 8 8,4



Wychowawca, pedagog szkolny, psycholog 5 5,3

Powiernikami  tajemnic  i  osobami,  które  pomagają  w  rozwiązywaniu
problemów  są  przede  wszystkim  członkowie  rodziny:  mama  i  tata.  Tak
odpowiedziało  prawie  90%  badanych  uczniów.  Niepokojąca  wydaje  się
odpowiedź  8  uczniów,  którzy  nie  wskazali  nikogo  w  swoim  otoczeniu  komu
mogliby  zaufać.  Być  może  wynika  to  z  nieśmiałości,  być  może  z  tego,  iż
faktycznie zostali zranieni i nie potrafią nikomu zaufać. Optymistyczne natomiast
są znamiona, iż uczniowie nie boją się zwracać o pomoc do pracowników szkoły,
nauczycieli,  wychowawców,  pedagoga  szkolnego.  Takiej  odpowiedzi  udzieliło
5 uczniów, co stanowi  5,3% ankietowanych.  

10. Mój dom to… wybierz jedną z możliwości

odpowiedzi liczba %
„bezpieczna kryjówka” 70 73,7
„ruchliwa ulica” 14 14,7
„koszary wojskowe” 11 11,6

Uczniowie  szkoły  podstawowej  postrzegają  swój  dom  jako  „bezpieczną
kryjówkę”, a co za tym idzie, dobrze i bezpiecznie czują się  w swoich czterech
kątach. Tak odpowiedziało 70 uczniów, co stanowi 73,7% ankietowanych. Wyniki
ankiet  pokazują  również,  iż  część  dzieci  postrzega  swój  dom  jako  „koszary
wojskowe”, gdzie mają rygor i dyscyplinę. Taką odpowiedź wybrało 11 uczniów,
co stanowi 11,6% badanych.

11. Dokończ zdanie. 

Rodzice nauczyli mnie … liczba %

być miłym, kulturalnym, dobrze się zachowywać 23 24,2
warto się uczyć 22 23,2
pomagać innym 18 18,9
szacunku dla innych, 18 18,9
zawsze mówić prawdę 9 9,5
być szczerym 8 8,4
warto być tolerancyjnym 8 8,4
tylko ciężką pracą osiągniesz dużo 7 7,4
być dobrym 6 6,3



niczego 6 6,3
że pieniądze to nie wszystko 4 4,2
być tolerancyjnym 4 4,2
każdy ponosi konsekwencje swoich czynów 2 2,1
odpowiedzialności, 2 2,1

Odpowiedzi uczniów pokazują, iż dla rodziców najważniejsze są znamiona
zachowania  na  zewnętrz,  czyli  bycie  miłym,  kulturalnym,  nie  sprawiającym
kłopotów. Tak  odpowiedziało 23 uczniów, co stanowi 24,2%. Równie  ważna dla
rodziców jest nauka, bez której w dzisiejszych czasach nie sposób znaleźć dobrej
pracy.  Stwierdzenie,  iż  „warto  się  uczyć”  oraz  „tylko  ciężką  pracą  osiągniesz
wiele” pokazuje, iż młodzież chce się uczyć i pracować. Tak odpowiedziało 22
uczniów, co stanowi 23,2% ankietowanych. Cechy deficytowe takie jak szczerość,
prawdomówność,  szacunek,  tolerancja,  odpowiedzialność,  pomaganie  innym,
empatia wyraźnie zeszły na dalszy plan. 
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