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Podstawowe dane o projekcie

Projekt badawczy:

„Problemy związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków

i przemocą rówieśniczą w szkole na terenie gminy Police ”

Klient: Urząd Miejski w Policach

Wykonawca: Pracownia Badawczo -Psychologiczna MIRABO

Autor raportu: Pracownia Badawczo –Psychologiczna MIRABO

Mirosława Prajsner

Metoda badawcza: badanie ilościowe w formie ankiety audytoryjnej

(z zapewnieniem anonimowości)

Próba badawcza:  młodzież  szóstych klas szkół podstawowych  

oraz pierwszych i trzecich klas gimnazjów 

Realizacja projektu:

Liczba badanych osób: reprezentatywna próba 563 uczniów

175 uczniów szóstych klas szkoły podstawowej (10 klas)

207 uczniów pierwszych klas gimnazjum (10 klas)

181 uczniów trzecich klas gimnazjum (10 klas)

Termin realizacji prac terenowych: kwiecień 2015 roku
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Badania pokazują (m.in. wyniki badań ESPAD), że w latach 90. w Polsce bardzo

nasiliło się zjawisko używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

Jednym z rodzajów działań mających duży zasięg i służących przeciwdziałaniu

uzależnieniom i innym szkodom związanym z substancjami są tzw. szkolne

programy profilaktyczne. Przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych

adekwatnych do potrzeb lokalnej społeczności wymaga dogłębnej diagnozy zjawisk,

którym programy te mają zapobiegać i/lub ograniczać. Jednym z takich zjawisk są

zachowania problemowe podejmowane przez młodzież, wśród których istotne miejsce

zajmują : picie alkoholu i upijanie się, sięganie po narkotyki, palenie papierosów,

używanie leków bez zalecenia lekarza, a także podejmowanie zachowań

agresywnych (stosowanie przemocy) w środowisku rówieśniczym.

Określenie rozpowszechnienia takich zachowa ń wśród młodzie ży szkolnej

uczącej si ę na terenie gminy Police było jednym z zasadniczych celów

niniejszego badania. Diagnoza taka ma stanowi ć podstaw ę do budowania

programu profilaktyki zachowa ń problemowych młodzie ży w kolejnych latach, a

w szczególno ści tzw. szkolnych programów profilaktycznych .

Badania dotycz ące czynników sprzyjaj ących skuteczno ści programów

profilaktycznych pokazuj ą (Ostaszewski, 2003) , że najwa żniejsze z nich to:

• Adekwatne do celów i naukowo uzasadnione podstawy teoretyczne;

• Oparcie programu na sprawdzonych strategiach redukowania czynników ryzyka

lub wzmacniania czynników chroniących np. na kształtowaniu lub wzmacnianiu u

dzieci i młodzieży norm przeciwnych sięganiu po substancje, na wzmacnianiu

umiejętności życiowych (np. asertywność, wybór wartości); na zmianie oczekiwań

związanych z działaniem substancji;

1. Wprowadzenie
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• Wykorzystywanie różnych kanałów wpływu na zachowania i postawy uczniów (np.

angażowanie rodziców, liderów młodzieżowych);

• Odpowiednia długość i intensywność zajęć. Program powinien składać się z około

10-15 godzin zajęć podstawowych i 5-10 uzupełniających w kolejnych dwóch

latach nauki;

• Stosowanie interaktywnych metod edukacji (uruchomienie wymiany doświadczeń

pomiędzy uczestnikami);

• Uwzględnienie potrzeb i specyficznej sytuacji dzieci zaniedbanych wychowawczo

np. ze środowisk dysfunkcyjnych;

• Staranne przygotowanie: ocena potrzeb populacji docelowej, badania pilotażowe,

badania oceniaj ące skuteczno ść (ewaluacja ), opracowanie sposobów i

wskaźników monitorowania realizacji programu oraz dobrze przygotowani

realizatorzy (przeszkolenie, wyposażenie w podręczniki);

• Zapewnienie wsparcia społecznego dla realizatorów programu.

W badaniu podj ęto kilka wa żnych aspektów psychospołecznego

funkcjonowania uczniów, których poznanie mo że pomóc w planowaniu działa ń

spełniaj ących te kryteria.

1. Wprowadzenie. 
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Cele badania

Cel główny

Przedmiotem badania była skala rozpowszechnienia używania

substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej, a także

rozpowszechnienie innych problemowych zachowań młodzieży uczącej

się na terenie gminy Police.

W badaniu podjęta została kwestia dostępności substancji psychoaktywnych,

skłonności do eksperymentowania z nimi, przekonań na temat ich szkodliwości

oraz różnych doświadczeń związanych z ich używaniem. Przedmiotem analiz były

także relacje panujące w szkole w układzie: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, jak

również kwestia relacji pomiędzy uczniami i ich rodzicami oraz style spędzania

wolnego czasu przez uczniów. W części socjodemograficznej badania

scharakteryzowano sytuację rodzinną badanych, a także ich stosunek do wiary i

praktyk religijnych oraz sytuację materialną i status zawodowy rodziców.

W badaniu sformułowano następujące cele szczegółowe:

A. Określenie rozmiarów zagrożeń związanych z piciem alkoholu i używaniem
substancji psychoaktywnych:

• rozpowszechnienie picia alkoholu, palenia tytoniu i używania narkotyków,
dopalaczy wśród młodzieży oraz częstotliwość sięgania po te substancje

• ilość i rodzaje alkoholu wypijane podczas ostatniej okazji;

• wiek inicjacji tytoniowej, alkoholowej oraz narkotykowej;

• ocena dostępności dla młodzieży alkoholu, tytoniu i narkotyków, w tym
dopalaczy. Pomiar dostępności oparty był na kilku wskaźnikach – ogólnych
ocenach badanych, oraz informacjach na temat podejmowanych prób zakupu
poszczególnych rodzajów alkoholi;

• rozpowszechnienie problemów i szkód związanych z piciem alkoholu
i używaniem narkotyków.

12
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Cele badania c.d.

B. Określenie rozmiarów zagrożeń związanych z przemocą w szkole

• poczucie zagrożenia ze strony rówieśników - bycie ofiarą przemocy
w szkole;

• uczestnictwo w zdarzeniach związanych z przemocą lub chuligaństwem;
• źródła wsparcia i pomocy w sytuacjach związanych z przemocą.

C. Analiza sytuacji szkolnej uczniów:

• osiągane wyniki w nauce oraz ocena z zachowania;
• subiektywna ocena atmosfery w szkole;
• subiektywna ocena kontaktów z rówieśnikami.

D. Analiza sytuacji rodzinnej uczniów:

• cechy społeczno-demograficzne rodziny;
• subiektywna ocena atmosfery rodzinnej;
• konflikty pomiędzy uczniami a ich rodzicami;
• wyznawany przez uczniów system wartości;
• poczucie przyzwolenia na sięganie po substancje psychoaktywne ze strony

rodziców.

E. Analiza przekonań i postaw badanych wobec:

• zjawiska przemocy szkolnej;
• zjawiska wykluczenia społecznego w środowisku szkolnym;
• przemocy jako metody osiągania celów i rozwiązywania konfliktów;
• wpływu alkoholu na zdrowie i zachowanie;
• używania substancji psychoaktywnych przez uczniów w klasie.

F. Analiza sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów- formy
aktywności i częstotliwość ich podejmowania

13
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3.  Metodologia badania
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Badane klasy
Liczba badanych 

uczniów
Odsetek wszystkich 

badanych

1 klasy gimnazjum 207 36,8%

3 klasy gimnazjum 181 32,1%

6 klasy szkoły podstawowe 175 31,1%

Razem 563 100%

3.1. Osoby badane  

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie losowej uczniów 30 klas (10
klas z każdego rocznika). W badaniu uczestniczyli uczniowie wylosowanych klas VI
szkół podstawowych, klas I i III gimnazjów działających na terenie Polic. Ankieta
została wypełniona przez 563 uczniów, ze zbioru nie wyeliminowano żadnej ankiety
(podstawą do takiego wykluczenia ustaloną w badaniu byłaby znaczna liczba
nieuzasadnionych braków danych - ponad 50% w całej ankiecie). Analizie poddano
563 ankiety.

Próbę badawcz ą wylosowano na podstawie danych o strukturze populacji

uczniów szkół znajduj ących si ę na terenie gminy Police przekazanych przez

Zleceniodawc ę. Losowanie przebiegało dwustopniowo. W pierwszym etapie

losowano szkoły uwzględniając wielkość populacji uczniów uczęszczających do

każdej ze szkół. Prawdopodobieństwo wylosowania szkoły zależało od udziału

uczniów danej szkoły w całości populacji uczniów danego typu klas w całym mieście

– im więcej uczniów uczęszczało do danej szkoły, tym większe było

prawdopodobieństwo znalezienia się tej szkoły w próbie. Po wylosowaniu próby szkół

uczestniczących w badaniu dokonano losowania klas wewnątrz poszczególnych

szkół na podstawie przygotowanego algorytmu zapewniającego losowy dobór klasy.

Średni bł ąd oszacowania wynosi +/- 2,6%.

Tabela 1: Liczba badanych w poszczególnych rocznikach.  
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3.2.  Metoda badawcza 

W badaniu zastosowano kwestionariusz składający się z 74 pytań; większość

stanowiły pytania zamknięte (z możliwością wyboru jednej lub kilku odpowiedzi zgodnie

z instrukcja zawartą w każdym pytaniu). Na końcu kwestionariusza zamieszczono

metryczkę, w której uczestnicy badania określali swoją płeć, wiek, sytuację rodzinną

(czy mieszkają z obojgiem rodziców, z jednym z nich, czy też z

opiekunem/opiekunami) oraz status zawodowy rodziców, posiadanie rodzeństwa i

stosunek do wiary i praktyk religijnych. Ankietę otwierało pytanie dotyczące form

spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz częstotliwości, z jaką podejmuje ona

różne zajęcia pozaszkolne. Kolejne pytania dotyczyły wartości preferowanych przez

badanych oraz osób, u których mogą poszukiwać oraz wsparcia w trudnych

sytuacjach życiowych. W dalsze części ankiety zamieszczono bloki pytań

dotyczących:

•funkcjonowania badanych w środowisku szkolnym. Znalazły się tu pytania o

samoocenę jako ucznia/uczennicy, ocenę atmosfery w szkole, ocenę relacji z

rówieśnikami w szkole, zachowania agresywne nauczycieli wobec uczniów,

zachowania agresywne wśród uczniów (w kontekście bycia sprawcą i bycia ofiarą).

• zagadnień dotyczących sytuacji rodzinnej badanych m.in. częstotliwości kłótni z

rodzicami i najczęstszych powodów takich kłótni. Pytano także o ocenę atmosfery w

domu oraz zasady dotyczące informowania rodziców nt. miejsca przebywania poza

domem, wreszcie o subiektywne poczucie szczęścia. Blok zawierał także pytanie

pieniądze, jakimi badani dysponują w ciągu miesiąca (pytanie było analizowane w

kontekście częstotliwości używania substancji);

•rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów. Znalazły

się tu pytania o używanie papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków

uspokajających i upijanie się w życiu, a także o częstotliwość takich zachowań w ciągu

ostatnich 12 miesięcy i 30 dni.

16
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3.2  Metoda badawcza

Pytanie o rodzaj używanych narkotyków miało charakter zamknięty tzn. uczniowie

dokonywali wyboru z przedstawionej im listy nazw narkotyków, których używali.

Odpowiadali także na pytanie o przyczyny sięgnięcia po alkohol i narkotyki. W

przypadku leków uspokajających i narkotyków w bloku znalazło się także pytanie o

to, z jakiego źródła pochodziły. Uczniów pytano również o wiek inicjacji narkotykowej,

nikotynowej i alkoholowej. Dodatkowo (w porównaniu do badania prowadzonego w

roku 2007) wprowadzono pytanie o to, w czyim towarzystwie młodzież najczęściej

piła alkohol. Kwestionariusz zawierał pytania o negatywne konsekwencje picia i

używania narkotyków doświadczane w ostatnich 12 miesiącach. W bloku

umieszczono też pytanie o opinię uczniów na temat rozpowszechnienia używania

papierosów, alkoholu i narkotyków oraz upijania się wśród uczniów w klasie.

Na kolejny blok składały się pytania o opinie badanych na temat używania alkoholu i

narkotyków oraz ich działania (głównie o oczekiwania związane z używaniem tych

substancji) oraz opinie na temat agresji i przemocy m.in. jako formy rozwiązywania

konfliktów.

W dalszej części zamieszczono pytania o udział i ogólną ocenę zajęć

profilaktycznych na temat używania substancji psychoaktywnych oraz

przeciwdziałania przemocy w szkole, a także blok dotyczący tzw. profilaktyki

domowej tj. rozmów rodziców z uczniami na temat szkodliwości używania substancji

psychoaktywnych przez młodzież i przyzwolenia rodziców na sięganie po różne

rodzaje alkoholu: piwo, wino i wódkę oraz papierosy.

17
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3.3 Procedura badawcza

Realizację badania prowadzili przeszkoleni ankieterzy, którzy za zgodą dyrektorów

szkół, po ich uprzednim zawiadomieniu pismem przesłanym przez Zleceniodawcę

wchodzili do klas na jedną godzinę lekcyjną. Osoby przeprowadzające badanie

wręczały respondentom ankietę i prosiły o jej zwrot bezpośrednio po wypełnieniu, do

specjalnie przygotowanej urny.

Średni czas wypełniania ankiety wynosił około 35 minut.

Osoby uczestniczące w badaniu były informowane, iż służy ono poznaniu problemów

młodzieży szkolnej będącej uczniami polickich szkół, zostały także dokładnie

poinformowane, w jaki sposób zaznaczać wybrane przez nich odpowiedzi. Zapewniono

im pełną anonimowość.

Ankieter był obecny w klasie przez cały czas badania tj. do momentu oddania

wypełnionego kwestionariusza przez wszystkich uczestników.

Badani nie kontaktowali się między sobą podczas wypełniania ankiety i nie mieli

możliwości zapoznania się z kwestionariuszem wypełnionym przez inną osobę.
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Zebrane dane zostały zakodowane, utworzono bazę komputerową pozwalającą na

dokonywanie zarówno prostych jak i zaawansowanych analiz statystycznych.

Podczas przygotowywania zbioru przeprowadzono weryfikacj ę

wiarygodno ści, poniewa ż w przypadku bada ń realizowanych z u życiem ankiet

do samodzielnego wypełniania przez respondentów, cz ęsto konieczne jest

dokonanie wtórnej selekcji kwestionariuszy, w których jak ość danych budzi

wątpliwo ści.

Każda z ankiet w trakcie procesu kodowania była poddana indywidualnej analizie

pod kątem spójności odpowiedzi na pytania logicznie ze sobą powiązane.

Zgromadzone zakodowane dane zostały poddane procesowi wa żenia, który

polegał na porównaniu struktury płci populacji uczniów do pr óby uczniów

uczestnicz ących w badaniu. W pierwszym etapie przeprowadzono analizę

danych pozwalającą na poznanie rozkładów procentowych odpowiedzi na

poszczególne pytania ankiety (frekwencje). Dalszym krokiem było grupowanie

odpowiedzi na kilka pytań i tworzenie wskaźników zmiennych w oparciu o sumę

punktów wyliczoną na podstawie odpowiedzi na poszczególne pytania. Analiza

statystyczna pokazała, że odpowiedzi na pewne grupy pyta ń charakteryzuje

wysoka spójno ść, dlatego mo żliwe było utworzenie zmiennych: klimat

szkoły, nasilenie u żywania substancji w śród uczniów, nasilenie agresji i

przemocy rówie śniczej w szkole, nasilenie przemocy nauczycieli wobec

uczniów, ocena rozpowszechnienia u żywania substancji w klasie, akceptacja

przemocy rówie śniczej, akceptacja mitów dotycz ących picia alkoholu i

nasilenie problemów zwi ązanych z u żywaniem alkoholu i narkotyków.

3.4. Analiza danych 
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Wszystkie utworzone zmienne charakteryzuj ą się wysok ą rzetelno ścią (Alfa

Cronbacha równa co najmniej 0,7 po zaokr ągleniu do cz ęści dziesi ętnych), co

oznacza, że każda ze stworzonych skal jest jednorodna i mierzy jedn ą

właściwo ść.

Oto przykładowy opis tworzenia zmiennych: utworzono zmienną pn. Ocena klimatu

społecznego szkoły. Zsumowano punkty na podstawie odpowiedzi na poszczególne

pytania (pozycje skali) i określono średnią -M oraz odchylenie standardowe -SD.

W taki sam sposób budowano inne zmienne opisane w raporcie. Analizie poddano

związki pomiędzy nasileniem używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów a

różnymi obszarami funkcjonowania psychospołecznego uczniów wg schematu:

3.4. Analiza danych 

używanie substancji 
psychoaktywnych 
wśród uczniów

ocena klimatu  społecznego 
szkoły

ocena atmosfery w domu  i 
częstotliwo ści kłótni z 
rodzicami

akceptacja mitów 
dotycz ących picia alkoholu 
i narkotyków

Wyniki wspomnianych analiz zostały przedstawione w rozdziale „ Analizy
dodatkowe”, niniejszego Raportu. W Raporcie dokonano tak że porównania
wyników badania z wynikami z roku 2007 i 2011.

ocena rozpowszechnienia 
używania substancji w 
klasie 
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W opisie wykresów  i tabel przedstawiających wyniki badania stosowano    

następujące symbole:

• 1 G- klasy pierwsze gimnazjum (13-14 lat)

• 3G- klasy trzecie gimnazjum (15-16 lat)

• 6 SP- klasy  szóste szkoły podstawowe (12-13 lat)

• SP- szkoła podstawowa, 

• G- gimnazjum

• p<0,001; p<0,01, p<0,05 – różnica istotna statystycznie na poziomie 0,001; 

0,01; 0,05. 

• n.i.- różnica nieistotna statystycznie

• CHI ²- wynik testu Chi kwadrat   – do oceny istotności różnic  (ew. test Fischera)

• ANOVA- jednoczynnikowa analiza wariancji – do oceny istotności różnic

• N- podstawa procentowania - może zmieniać się w każdym z roczników

w zależności od liczby uczniów, którzy udzielili odpowiedzi na określone pytanie

(pomijano braki danych-na ogół pojedyncze przypadki oraz tzw. systemowe

braki danych). Analizując kolejne wykresy warto każdorazowo zwracać uwagę

na podstawy procentowania.

3.4. Analiza danych 
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4. Charakterystyka  

badanych



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Psychologiczna  2015 

4.1. Płeć badanych

W klasach szóstych szkoły podstawowej dziewczęta stanowiły nieco mniej niż połowę
badanych (48,6%) zaś chłopcy 51,4%. W klasach pierwszych gimnazjum odsetek
dziewcząt i chłopców wynosił odpowiednio 47,3% i 52,7%, a w przypadku klas
trzecich 46,4% i 53,6%. Po zastosowaniu wag odsetek dziewcząt w klasach
szóstych SP wynosił 47,3%, w klasach pierwszych gimnazjum 41,1%, zaś w
klasach trzecich 46,9%. W przypadku chłopców odsetki wynosiły odpowiednio:
52,7%; 58,9% oraz 53,1%. Przedstawiony rozkład w pełni odzwierciedla strukturę płci
w populacji szóstoklasistów oraz uczniów klas 1 i 3 gimnazjów uczących się na
terenie gminy Police.

Wykres 1: Płeć badanych- klasy 6 SP 

Wykres 3: Płeć badanych –klasy 3 
gimnazjum 

Wykres 2: Płeć badanych – klasy 1 gimnazjum 

*Uwaga: rozkład płci przed  zastosowaniem wag.
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4.2. Sytuacja rodzinna badanych

Z kim obecnie mieszkasz?

Wykres 4: Sytuacja rodzinna badanych 

W klasach szóstych osoby, które mieszkają wraz z obojgiem rodziców, stanowiły
76,8% badanych, w klasach pierwszych gimnazjum nieco więcej - 80,8%, zaś w
trzecich 73,6%. W analizowanych rocznikach odnotowano zróżnicowane odsetki
uczniów, którzy deklarowali, że mieszkają tylko z mamą. Najwyższy odsetek -
21,4% zaobserwowano w klasach trzecich gimnazjum, niższy w klasach szóstych
SP-16,2% oraz w klasach pierwszych gimnazjum - 15%. Od 2,1% do 3,4%
badanych wskazało, że mieszka tylko z tatą. Oznacza to, że w klasach
pierwszych gimnazjum co szósty badany wychowuje się w rodzinie niepełnej, w
klasach szóstych niemal co piąty, zaś w trzecich gimnazjum niemal co czwarty.
4,6% szóstoklasistów deklarowało, że mieszka z opiekunami (np. babcią, siostrą,
ciocią i wujkiem lub z mamą i jej partnerem lub ojczymem). W klasach pierwszych
takie deklaracje złożyło 2,2% uczniów, w trzecich gimnazjum 1,7%.

Reasumuj ąc: wśród badanych uczniów największą grupę stanowią osoby, które
mieszkają wraz z obojgiem rodziców.
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4.3. Status zawodowy rodziców

Czy Twoi rodzice/opiekunowie pracuj ą?

Wykres 5 : Status zawodowy rodziców badanych 

Odsetki uczniów, którzy zadeklarowali, że oboje rodzice pracują zawodowo, były
zróżnicowane. Najwyższy odsetek odnotowano w klasach I gimnazjum - ponad 4/5
(80,9%), najniższy w klasach III gimnazjum - 70,2%. W badaniu odnotowano
stosunkowo niskie odsetki uczniów, deklaruj ących, że żaden z ich
rodziców/opiekunów nie pracuje zawodowo (od 1,1% do 1,7%). C o piąty
uczeń w badanych klasach VI SP wskazał, że pracuje tylko jego tata, natomiast
co piętnasty wskazywał w tym kontekście na mamę. W klasach pierwszych
gimnazjum odsetki te wynosiły odpowiednio: 10,9% (co dziewiąty uczeń) i 6,6%
(co piętnasty). W klasach trzecich gimnazjum co szósty uczeń deklarował, że
pracuje tylko jego tata, a co ósmy wskazał w tym kontekście matkę.

Reasumuj ąc: wśród badanych uczniów największą grupę ponad 70%
w każdym roczniku stanowiły osoby, których matki i ojcowie są czynni zawodowo.
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4.4. Ocena sytuacji materialnej rodziny

Wykres 6: Ocena sytuacji materialnej w rodzinie

Wyraźne ró żnice obserwujemy analizuj ąc odpowiedzi uczniów dotycz ące oceny
warunków materialnych ich rodziny. W klasach szóstych SP odsetek osób, które
oceniły tę sytuację jako bardzo dobrą był wyższy niż wśród uczniów klas pierwszych i
trzecich gimnazjum. Wykres pokazuje, że im starsi uczniowie tym częściej sytuacja
materialna rodziny jest określana jako przeciętna. Wraz z wiekiem spadają wyraźnie
odsetki ocen pozytywnych. Zaobserwowane różnice mogą m.in. oznaczać, że kryteria
oceny warunków materialnych rodziny są łagodniejsze wśród młodszych uczniów, a
bardziej zaostrzone wśród starszych m.in. ze względu na ich rosnące potrzeby. Nie
zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy odsetkami osób oceniających sytuację
materialną rodziny jako złą lub bardzo złą – odsetki te mieszczą się w przedziale 1,1%
do 1,7%. Warto odnotowa ć, że w porównaniu do wyników z 2011 roku w klasach
gimnazjalnych wzrósł nieco odsetek uczniów oceniaj ących warunki materialne
swojej rodziny jako bardzo dobre lub dobre. W klasach szóstych SP odnotowano
niewielki spadek: z 89% do 85,9%, w klasach pierwszych gimnazjum wzrost z 79,5%
do 86,8%, a w klasach trzecich gimnazjum z 76% do 78,7%.
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4.5. Posiadanie rodzeństwa

Czy posiadasz rodze ństwo? 

Wykresy 7 i 8: 
Posiadanie rodzeństwa 
- klasy 6 SP i 1 G.

Zdecydowana wi ększość badanych uczniów posiada rodze ństwo . Odsetek osób
nie posiadających rodzeństwa we wszystkich rocznikach jest stosunkowo niski i wynosi
odpowiednio: w klasach szóstych – 20,2 %, a w pierwszych gimnazjum 16,9%. W
najstarszym badanym roczniku kształtuje się na poziomie 16,1%.

W klasach szóstych SP ponad połowa uczniów posiada brata lub siostr ę, ponad
1/4 dwoje lub wi ęcej rodze ństwa. W klasach pierwszych gimnazjum rodze ństwo
posiada ponad 83% badanych.
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Czy posiadasz rodze ństwo ?

Wykres 9: 
Posiadanie rodzeństwa
- klasy 3 G

4.5. Posiadanie rodzeństwa

W klasach trzecich gimnazjum ponad połowa uczniów posiada brata lub siostrę, zaś
ponad 32% posiada dwoje lub więcej rodzeństwa.
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4.6.Wiara i praktyki religijne  1/2

Wykres 10: Stosunek do religii i praktyk religijnych

Wyniki pokazują, że odsetek osób wierzących i praktykujących dynamicznie spada
pomiędzy szóstą klasą SP a klasą trzecią gimnazjum. Spadek ten jest szczególnie
wyraźny pomiędzy klasą szóstą SP a pierwszą gimnazjum. W badanych rocznikach
odnotowano podobny odsetek osób określających się mianem wierzących, ale
niepraktykujących (około 1/3). Wyraźnie rośnie wraz wiekiem odsetek badanych
jednoznacznie deklarujących, iż są niewierzący - 7,7% w klasach szóstych i około 14%
w klasach gimnazjalnych. Tymczasem kwestia zaangażowania w wiarę i praktyki
religijne jest bardzo ważna z punktu widzenia działań profilaktycznych i wymieniana
przez specjalistów jako jeden z tzw. czynników chroniących. Odporność na działanie
czynników ryzyka wzmacniają według nich 3 grupy czynników (N. Garmezy,1985):
indywidualne : zrównoważony temperament, poczucie humoru; środowisko
rodzinne: wsparcie emocjonalne, opieka rodziców/rodzica oraz środowisko
pozarodzinne : wsparcie innych dorosłych (nauczyciele). Scheier (1997): wskazuje na
bliskie związki z rodzicami, przestrzeganie powszechnie uznawanych norm i wartości
oraz na zaangażowanie w życie religijne (Hawkins i in.1992).
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W badaniu stwierdzono istotny związek pomiędzy zaangażowaniem w życie
religijne a podejmowaniem zachowań ryzykownych, zwłaszcza w najstarszym
badanym roczniku, gdzie wśród wierzących i praktykujących odnotowano znacznie
niższe odsetki osób palących i pijących alkohol oraz używających narkotyków niż
w wśród osób niepraktykujących, poszukujących oraz niewierzących.

Porównanie wyników z tymi, które odnotowano 4 lata temu tj. p odczas
badania realizowanego w 2011 roku, wskazuje na spadek odsetka uczniów
deklaruj ących, że są osobami wierz ącymi i praktykuj ącymi.

W klasach szóstych SP jest to spadek z 60,1% do 50,6%, w klasach pierwszych
gimnazjum z 46,6%% do 39,2%, a w klasach trzecich gimnazjum z 42,2% do
39,1%. Najbardziej dynamiczna była więc zmiana odnotowana w najmłodszym
badanym roczniku.

4.6.Wiara i praktyki religijne 2/2
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4.7. Preferowane wartości:
klasy szóste SP

Wykres 11: Preferowane wartości – klasy 6 SP  N=169

W badaniu zadano uczniom pytanie: Co ich zdaniem najbardziej liczy si ę w życiu?
Odpowiadając mogli wskazać jedną, dwie lub trzy najważniejsze dla nich wartości. Z
podanej listy lub uzupełnić ją wartościami istotnymi z ich punktu widzenia.
W przypadku uczniów klas szóstych najwa żniejsz ą warto ścią okazało zdrowie
(55,7%), a następnie dobre wykształcenie (41,1%). Wa żne dla młodych ludzi
okazała si ę także miło ść (37,5%). W dalszej kolejności uczniowie wymieniali dobre
wykształcenie, przyjaźń i spełnianie marzeń oraz ciekawą pracę. Mniej popularne
były wśród uczniów takie wartości jak sukces w ważnej dziedzinie, dobra zabawa,
atrakcyjny wygląd czy też wiara. Analiza ró żnic we wskazaniach pomi ędzy
płciami wskazuje, że dziewczęta częściej niż chłopcy wskazywały takie wartości jak
przyjaźń, szczęśliwa rodzina, miłość, dobre relacje z innymi lub zdrowie, zaś chłopcy
– ciekawa praca, pieniądze oraz dobre wykształcenie.
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4.7.Preferowane wartości:
klasy pierwsze gimnazjum

Wykres 12: Preferowane wartości – klasy 1 G    N=204 

W przypadku uczniów klas pierwszych gimnazjum najwa żniejsz ą warto ścią
okazało si ę zdrowie, a tak że miło ść i dobre wykształcenie.

Rzadziej natomiast badani wskazywali szcz ęśliw ą rodzin ę, przyja źń,
pieni ądze oraz spełnianie marze ń.

Najrzadziej badani z tej grupy wiekowej wskazywali jako znaczącą wartość
atrakcyjny wygląd, wiarę oraz dobrą zabawę.
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4.7.Preferowane wartości:
klasy trzecie gimnazjum

Wykres 13: Preferowane wartości – klasy 3 G    N=177

W populacji uczniów klas trzecich gimnazjum najwa żniejsz ą warto ścią
okazało si ę zdrowie, w dalszej kolejno ści wykształcenie oraz miło ść.

Uczniowie z tego rocznika nieco częściej niż ich młodsi koledzy wymieniali
ciekawą pracę oraz pieniądze. Znacznie mniej popularna była wśród nich także
taka wartość jak wiara/religia. Najrzadziej badani wskazywali atrakcyjny wygląd,
ale odsetek tych wskazań był nieco wyższy niż w klasach szóstych SP (wzrost z
0,6% do 3,4%).
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4.7.Preferowane wartości 

W badaniu realizowanym w roku 2011 także zadano uczniom pytanie o to co w ich
opinii najbardziej liczy się w życiu. Respondenci mogli także zaznaczyć trzy
najważniejsze wartości.

Cztery lata temu szóstoklasiści uznali za najważniejsze wartości: miłość, dobre
wykształcenie oraz zdrowie w badaniu z 2015 roku: zdrowie, szczęśliwą rodzinę i
miłość.

Uczniowie klas pierwszych w 2011 roku wymieniali najczęściej: miłość, zdrowie i
szczęśliwą rodzinę, natomiast cztery lata później zdrowie, miłość i dobre
wykształcenie.

W klasach trzecich gimnazjum w roku 2011 na pierwszym miejscu badani wymieniali
zdrowie, miłość, a następnie dobre wykształcenie. W roku 2015: zdrowie, dobre
wykształcenie i miłość.

W rankingu warto ści w porównaniu do badania sprzed 4 lat, wy żej uplasowały
się więc warto ści zwi ązane z edukacj ą i kształceniem. Taki trend zaobserwowano
także porównuj ąc wyniki z roku 2011 z rokiem 2007.
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4.8. Preferowane wartości –
porównania pomiędzy  badanymi rocznikami

Jak pokazuje wykres, wraz z wiekiem uczniów maleją odsetki osób preferujących
takie wartości jak wiara i religia czy miłość. Jednocześnie wyraźnie rośnie znaczenie
takich wartości jak pieniądze i ciekawa praca. Można przypuszczać, iż im starsi
uczniowie, tym większą rolę przy wyborze ważnych wartości odgrywają względy
pragmatyczne. Podobny trend odnotowano także porównując wyniki z roku 2011.

Wykres 14: Preferowane warto ści –porównania 
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5. Sposoby spędzania 

wolnego czasu
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5. 1. Sposoby spędzania wolnego czasu
- klasy szóste SP

Wykres 15: Sposoby spędzania wolnego czasu - klasy 6 SP

Jak pokazuje wykres, najpopularniejszą formą spędzania wolnego czasu wśród badanych
trzynastolatków jest oglądanie telewizji (61,7% deklarowało, że tak spędza czas wolny
prawie codziennie) oraz korzystanie z komputera tj. korzystanie z Internetu, serwisów
społecznościowych, granie w gry itp. (60% odpowiedzi bardzo często tj. prawie codziennie).
35% szóstoklasistów wskazało, że w czasie wolnym bardzo często uprawia sport, a 38,8%
że prawie codziennie poświęca go swojemu hobby. Najrzadziej wskazywane w tej grupie
wiekowej formy spędzania wolnego czasu to wyjścia z koleżankami/kolegami na dyskotekę,
do kina, klubu oraz spacery po centrach handlowych bez konkretnego celu.

37



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Psychologiczna  2015 

5. 1. Sposoby spędzania wolnego czasu
- klasy pierwsze gimnazjum 

Wykres 16: Sposoby spędzania wolnego czasu - klasy 1 G

Jak pokazuje wykres, w populacji uczniów klas pierwszych gimnazjum maleje odsetek
badanych wskazujących, że bardzo często tj. prawie codziennie spędzają wolny czas
przed telewizorem (45,9%), rośnie natomiast odsetek osób, które wolny czas spędzają
przed komputerem (64,5%).

W porównaniu z szóstoklasistami częściej deklarowali oni, że w wolnym czasie bardzo
często czytają dla przyjemności, nieco mniejszy odsetek respondentów wskazał, że w
czasie wolnym bardzo często zajmuje się swoim hobby. Podobny odsetek zadeklarował,
że bardzo często aktywnie uprawia sport. Nieco wzrasta natomiast odsetek osób, które
wychodzą w czasie wolnym z koleżankami/kolegami/przyjaciółmi do kina, klubu, na
dyskotekę itp. (5,9%) odpowiedzi „bardzo często”).
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5. 1.  Sposoby spędzania wolnego czasu
- klasy  trzecie gimnazjum  

Wykres 17: Sposoby spędzania wolnego czasu - klasy 3 G

W przypadku badanych szesnastolatków równie popularne jak wśród uczniów klas
pierwszych jest oglądanie telewizji w czasie wolnym (47% odpowiedzi „bardzo
często”). Rośnie w porównaniu z młodszymi uczniami odsetek osób deklarujących, że
w czasie wolnym bardzo często korzystają dla przyjemności z komputera (75,7%).
Odsetek uczniów wskazujących, że bardzo często w czasie wolnym zajmują się swoim
hobby jest podobny jak w klasach pierwszych gimnazjum i niższy niż w klasach
szóstych.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum równie często jak badani z klas pierwszych
wskazują, że w wolnym czasie bardzo często czytają dla przyjemności, natomiast
mniejszy odsetek bardzo często w czasie wolnym aktywnie uprawia sport (28,7%).
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5. 2.  Sposoby spędzania wolnego czasu
- porównania

Na uwagę zasługuje fakt, iż w klasach szóstych SP zaledwie 0,6% uczniów

wskazało, że nie spędza wolnego czasu przed komputerem, w klasach pierwszych

gimnazjum nikt z badanych nie udzielił takiej odpowiedzi, natomiast w klasach

trzecich gimnazjum odnotowano 0,5% takich odpowiedzi. To wynik gorszy niż ten,

który odnotowano 8 lat wcześniej- wówczas odsetki te wynosiły odpowiednio: 7,9%

w klasach szóstych, 5,7% w klasach pierwszych gimnazjum i 4,1% w klasach

trzecich.

Porównanie odsetków uczniów, którzy bardzo cz ęsto tj. prawie codziennie

spędzają czas przed komputerem wskazuje, że: w klasach szóstych SP w roku

2007 tacy uczniowie stanowili 56,5%, w roku 2011 - 65,1%, a w ro ku 2015 – 60%.

W klasach pierwszych gimnazjum jest to wzrost od roku 2007 do 201 1 z 61,9%

do 77% a nast ępnie spadek w roku 2015 do 64,5%. W klasach trzecich w roku

2007 odsetek osób, które bardzo cz ęsto sp ędzają czas wolny przed

komputerem wynosił 72,8%, w roku 2011 wzrósł on do 83,5%, a w ro ku 2015

spadł do 75,7%.
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5. 2.  Sposoby spędzania wolnego czasu
- porównanie pomiędzy płciami 

Tabela 2: Sposoby spędzania wolnego czasu- odpowiedzi często i bardzo często-
porównanie pomiędzy dziewczętami i chłopcami – KLASY 6 SP
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Tabela 3: Sposoby spędzania wolnego czasu- odpowiedzi często i bardzo często-
porównanie pomiędzy dziewczętami i chłopcami – KLASY 1 G

Porównanie wyników dotyczących częstotliwości podejmowania różnych aktywności w
czasie wolnym w grupie dziewcząt i chłopców wskazuje na istotne różnice pomiędzy
płciami w tym zakresie. W klasach szóstych istotnie wyższy odsetek chłopców
deklarował, że często lub bardzo często w wolnym czasie uprawia sport oraz korzysta
dla przyjemności z komputera. Większy był natomiast odsetek dziewcząt, które często
lub bardzo często w czasie wolnym czytały książki/czasopisma dla przyjemności oraz
zajmowały się swoim hobby.

W klasach pierwszych gimnazjum nie odnotowano już istotnej różnicy pomiędzy
odsetkiem chłopców i dziewcząt często lub bardzo często uprawiających w czasie
wolnym sport.

aktywnie 

uprawiam sport

zajmuję się 

swoim hobby

korzystam        

z komputera 

dla zabawy

czytam 

książki/czasopisma

dziewczęta 58,8% 38,9% 83,5% 73,0%

chłopcy 75,6% 20,0% 97,8% 65,6%

aktywnie 

uprawiam sport

zajmuję się 

swoim hobby

korzystam        

z komputera 

dla zabawy

czytam 

książki/czasopisma

dziewczęta 61,2% 51,0% 86,7% 71,4%

chłopcy 63,3% 76,6% 93,6% 55,1%
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5. 2.  Sposoby spędzania wolnego czasu
- porównanie pomiędzy płciami 

Tabela 4: Sposoby spędzania wolnego czasu- odpowiedzi często i bardzo często-
porównanie pomiędzy dziewczętami i chłopcami – KLASY 3 G
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W klasach trzecich gimnazjum ponownie istotnie wyższy był odsetek chłopców, którzy
deklarowali, że często lub bardzo często w wolnym czasie uprawiają sport. Podobny był
odsetek chłopców często lub bardzo często korzystających dla przyjemności z
komputera.

Nie odnotowano różnic pomiędzy odsetkiem chłopców i dziewcząt w klasach trzecich
gimnazjum, którzy często lub bardzo często w wolnym czasie zajmują się swoim hobby
oraz czytają książki/czasopisma.

aktywnie 

uprawiam sport

zajmuję się 

swoim hobby

korzystam        

z komputera 

dla zabawy

czytam 

książki/czasopisma

dziewczęta 41,6% 58,4% 91,7% 58,4%

chłopcy 63,9% 18,6% 93,8% 56,7%
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6. Sytuacja szkolna badanych
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6.1.  Samoocena jako ucznia

Jak wynika z analiz specjalistów (m.in. Mc Whirter), sytuacja szkolna ucznia jest jednym z
ważnych czynników zagrożenia niepowodzeniami w dorosłym życiu, w tym także sięgania po
substancje psychoaktywne. Dlatego wśród elementów analizowanych w ramach oceny
sytuacji szkolnej znalazła się m.in. samoocena ucznia w kontek ście jego osi ągni ęć
szkolnych . Osoby badane udzielały odpowiedzi na pytanie: Według Ciebie, jakim jesteś
uczniem/uczennicą? – mając do dyspozycji 5-stopniową skalę odpowiedzi od „bardzo dobry”
do „bardzo zły”. W przypadku uczniów klas szóstych SP 69% okre śliło siebie jako
ucznia bardzo dobrego lub dobrego. Znaczna grupa (około 31%) jako ucznia średniego.
Odsetek uczniów których samoocena była niska wynosił zaledwie 0,6%. W pierwszej klasie
gimnazjum odsetek osób, których samoocena była bardzo wysoka lub wysoka
(odpowiedzi ”bardzo dobry” i „dobry”) był podobny ni ższy i wynosił 69,5%. 29,7%
uznało, że adekwatne jest w ich przypadku określenie „średni”, a 0,8 % stanowiły osoby z
niską samoocenę. W klasach trzecich gimnazjum odsetek uczniów, którzy ocenili siebie
jako dobrych lub bardzo dobrych był istotnie niższy niż w klasach pierwszych i szóstych SP-
wynosił 57%. Istotnie wyższy niż wśród młodszych badanych był odsetek uczniów, którzy w
analizowanym kontekście użyli określenia „średni” 36,5%). 6,5% badanych szesnastolatków
to osoby, które odpowiadając na pytanie, wybrały sformułowanie: „słaby” lub „bardzo słaby” .

Według Ciebie, jakim jeste ś  uczniem/uczennic ą?

Wykres 18: Samoocena jako ucznia- porównanie deklaracji klas 6 SP, 1 G i 3 G
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6.2.  Ocena z zachowania 

W badaniu do kategorii uczniów problemowych zaliczono m.in. ty ch, którzy
w poprzednim roku szkolnym otrzymali nisk ą ocenę z zachowania, co oznacza, że
stwarzali swoim nauczycielom powa żniejsze problemy wychowawcze (uczniowie z
oceną nagann ą lub odpowiedni ą). Wśród uczniów klas szóstych odnotowano 1,2%
takich osób. Odsetek tych, którzy otrzymali oceny wzorowe i bar dzo dobre kształtował
się na poziomie ponad 63%. W przypadku klas pierwszych gimnazjum od notowano 2%
osób z ocenami niskimi, natomiast oceny wzorowe lub bardzo do bre zadeklarowało
ponad 74% badanych). Wśród uczniów klas trzecich gimnazjum odsetek uczniów, którzy
otrzymali ocen ę wzorow ą lub bardzo dobr ą z zachowania wynosił 53,8%, a więc był
istotnie wyższy niż to odnotowano w roku 2011). 8,5 % szesnastolatków deklarowało oceny
naganne lub nieodpowiednie.

Ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym

Wykres 19: Ocena z zachowania  w ost. roku szkolnym - porównania
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6.3.  Ocena relacji z rówieśnikami

W badaniu wska źnikiem jako ści relacji z rówie śnikami była ocena kontaktów
z kolegami/kole żankami w klasie, dokonana przez osob ę badaną. Uczniowie
odpowiadali na pytanie: Jak układaj ą się Twoje kontakty z kolegami/kole żankami
w klasie?- mając do dyspozycji 5-stopniową skalę: od „bardzo dobrze” do „bardzo źle”.
Oceny relacji z rówieśnikami były pozytywne. Odnotowano rzadkie przypadki ocen
skrajnie negatywnych i negatywnych. Odsetek ocen pozytywnych w klasach szóstych
wynosił 68,6% (to jest mniej ni ż w roku 2011), w klasach pierwszych gimnazjum
ponad 84% (tj. nieco wi ęcej ni ż w roku 2011), a w klasach trzecich 79% (podobnie
jak w roku 2011). Najwy ższy odsetek uczniów, którzy nie potrafili jednoznacznie
oceni ć swoich relacji z rówie śnikami w szkole odnotowano w klasach trzecich
gimnazjum-20,4%.

Ocena relacji z rówie śnikami w szkole

Wykres 20: Ocena relacji z rówieśnikami w szkole w badanych rocznikach
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Ocena atmosfery panującej w szkole jest zróżnicowana. Odsetki osób, które
formułowały oceny pozytywne wynosił w klasach szóstych SP ponad 61%, w klasach
pierwszych gimnazjum ponad 68%, zaś w klasach trzecich gimnazjum ponad 53%.
Zróżnicowane są także odsetki badanych, którzy ocenili atmosferę w szkole jako złą lub
bardzo złą, w kolejnych rocznikach wynosiły one odpowiednio 2,4%; 2,4% i 7,7%.
Uwagę zwracają stosunkowo wysokie odsetki badanych we wszystkich rocznikach,
którzy nie potrafili ocenić jednoznacznie atmosfery szkolnej. Dla porównania w
badaniu z roku 2011 roku jako dobr ą lub bardzo dobr ą atmosfer ę w szkole
oceniło 52,2% uczniów klas szóstych, 57,8% badanych z klas pie rwszych
gimnazjum i 60,3 % z klas trzecich gimnazjum. Oznacza to, że w roku 2015 wy żej
atmosfer ę w szkole ocenili szóstoklasi ści i uczniowie klas pierwszych gimnazjum,
niżej uczniowie klas trzecich gimnazjum.

6.4 . Ocena atmosfery w szkole

Wykres 21: Ocena atmosfery w szkole
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W badaniu zapytano tak że uczniów, czy czuj ą się bezpiecznie w szkole, w której
się obecnie ucz ą. Najwyższy odsetek osób, które wysoko oceniły swoje poczucie
bezpiecze ństwa w szkole odnotowano w śród uczniów klas pierwszych gimnazjum
(40,5%). W pozostałych rocznikach był on ni ższy: w klasach 6 SP wynosił 38,6%,
a w klasach trzecich gimnazjum - 36%. Pozytywnie (suma odpowiedzi: raczej tak i
zdecydowanie tak) swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole oceniło ponad 76%
uczniów klas szóstych, ponad 85% z klas pierwszych gimnazjum i niemal 80% z klas
trzecich gimnazjum. Najwyższy odsetek uczniów, których odczucia w tym kontekście nie
były jednoznaczne, odnotowano w klasach szóstych 1 G i 3 G. O braku poczucia
bezpiecze ństwa w szkole pisał co jedenasty ucze ń klasy szóstej, co pi ętnasty w
klasie pierwszej i niemal co jedenasty w klasie trzeciej gimna zjum.

6.5.  Ocena poczucia bezpieczeństwa 
w szkole

Ocena poczucia bezpiecze ństwa w szkole

Wykres 22: Ocena poczucia bezpieczeństwa w badanych rocznikach 
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Bycie sprawc ą przemocy w środowisku szkolnym – klasy  6 SP 

6.6.  Przemoc rówieśnicza w środowisku               
szkolnym  - perspektywa sprawcy

Wykres 23: Przemoc w szkole- deklaracje sprawców, ost.12 miesięcy, klasy 6 SP, N=173 
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Bycie sprawc ą przemocy w środowisku szkolnym – klasy 1 G

6.6.  Przemoc rówieśnicza w środowisku 
szkolnym  - z perspektywy sprawcy

Wykres 24: Przemoc w szkole- deklaracje sprawców, ost.12 miesięcy klasy 1 G N=206 
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Bycie sprawc ą przemocy w środowisku szkolnym – klasy 3 G

Wykres 25: Przemoc w szkole - deklaracje sprawców, ost.12 miesięcy klasy 3 G  N=180. 

6.6.  Przemoc rówieśnicza w środowisku 
szkolnym  - z perspektywy sprawcy
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6.6.   Przemoc rówieśnicza w środowisku  
szkolnym  z perspektywy sprawcy

Analiza wyników przedstawionych na wykresach pozwala stwierd zić, że:

We wszystkich badanych rocznikach uczniowie przyznaj ą, że najczęściej

stosowan ą przez nich form ą przemocy w szkole jest u żywanie (w ci ągu

ostatnich 12 miesi ęcy) wulgarnych słów wobec kolegów/kole żanek. W klasach

szóstych przynajmniej raz w tygodniu w taki sposób zachowywało się ponad 17%

uczniów, natomiast w pierwszych i trzecich gimnazjum istotnie więcej: ponad 22% i

36%. Z wiekiem obserwujemy wi ęc nasilanie si ę zjawiska przemocy werbalnej.

Drugą najczęściej pojawiająca się formą przemocy (perspektywa sprawcy) jest

celowe popchni ęcie kolegi/kole żanki, wywrócenie lub podstawienie nogi. Takie

zachowania cz ęściej podejmowali uczniowie klas szóstych. Przynajmniej raz w

roku celowo popchn ęło lub wywróciło kole żankę/koleg ę ponad 39%

szóstoklasistów, ponad 28% uczniów klas pierwszych oraz pona d 30%

badanych z klas trzecich.

Kolejn ą częstą form ą przemocy jest gro żenie pobiciem lub zastraszanie

słowne, takiej formy przemocy (przemoc werbalna) dopu ściło si ę w ostatnim

roku przynajmniej raz 12,7% szóstoklasistów, ponad 9% ucznió w klas

pierwszych oraz ponad 17% uczniów klas trzecich. Cz ęsto wymienian ą form ą

przemocy było tak że celowe uderzenie lub pobicie kolegi – ponad 16% w

klasach szóstych, 15% w klasach pierwszych oraz ponad 16% w kl asach

trzecich.

Z wiekiem ro śnie nasilenie przemocy polegaj ącej na wywieraniu presji

rówie śniczej dotycz ącej u żywania takich substancji jak alkohol czy papierosy.

W klasach szóstych odsetek osób, którym zdarzyło si ę namawia ć do picia

alkoholu wynosił nieco ponad 1%, w klasach pierwszych gimnazj um- ponad

4%, zaś w trzecich –ponad 7%.
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Analizując dane dotyczące przemocy szkolnej, utworzono zmienną pn: Nasilenie
doświadcze ń bycia sprawc ą przemocy rówie śniczej w szkole. Zmienną zbudowano
sumując punkty z odpowiedzi na pytania 49 i 50 ankiety (zmienna przyjmuje wartości od
13 do 52). Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0, 757. Oznacza to, że
utworzona skala jest jednorodna i mierzy jedną właściwość.
Osobno utworzono także sumując punkty z odpowiedzi na pytanie 50 zmienn ą:
Nasilenie do świadcze ń związanych z wywieraniem presji rówie śniczej. Tu
współczynnik Alfa Cronbacha tak że był wysoki i wynosił: 0,858. Stwierdzono
istotn ą różnic ę pomi ędzy średnim nasileniem do świadcze ń bycia sprawca
przemocy pomi ędzy uczniami klas szóstych szkoły podstawowej a uczniami klas
trzecich gimnazjum. Nie odnotowano pod tym względem istotnych różnic pomiędzy
klasami pierwszymi i trzecimi gimnazjum oraz szóstymi SP i pierwszymi gimnazjum.
Średnie nasilenie doświadczeń bycia sprawcą przemocy było podobne wśród chłopców
niż wśród dziewcząt we wszystkich rocznikach (nie odnotowano różnic statystycznych).

6.6.  Nasilenie  doświadczeń bycia 
sprawcą przemocy rówieśniczej w szkole

Wykres 26:  Nasilenie doświadczeń bycia sprawcą przemocy wśród uczniów badanych 
roczników (wartości średnich)
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W badaniu nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy średnim nasileniem
doświadczeń wywierania presji rówieśniczej w szkole pomiędzy klasami szóstymi
SP i pierwszymi gimnazjum oraz szóstymi i trzecimi gimnazjum. Presja ta dotyczyła
przede wszystkim używania substancji psychoaktywnych oraz namawiania do ich
zakupu.
Oznacza to, że równie cz ęsto presj ę dotycz ącą używania i zakupu substancji
psychoaktywnych w stosunku do rówie śników stosowali młodsi jak i starsi
uczniowie.
W klasach szóstych SP odnotowano istotn ą różnic ę pomi ędzy nasileniem
doświadcze ń wywierania presji rówie śniczej pomi ędzy płciami, było ono
wyższe wśród chłopców.

6.6.  Nasilenie  doświadczeń związanych 
z wywieraniem presji rówieśniczej  w szkole 

Wykres 27: Nasilenie doświadczeń  bycia sprawca  presji rówieśniczej wśród uczniów 
badanych roczników (wartości średnich). 
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Bycie ofiar ą przemocy w środowisku szkolnym – klasy  6 SP

6.7.  Przemoc rówieśnicza w środowisku    
szkolnym  - perspektywa ofiary

Wykres 28: Przemoc w szkole- deklaracje  ofiar, klasy 6 SP N=173
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Bycie ofiar ą przemocy w środowisku szkolnym – klasy  1 G

6.7.  Przemoc rówieśnicza w środowisku 
szkolnym - perspektywa ofiary

Wykres 29: Przemoc w szkole- deklaracje  ofiar, klasy 1 G N= 180
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Bycie ofiar ą przemocy w środowisku szkolnym – klasy 3 G

6.7.  Przemoc rówieśnicza w środowisku 
szkolnym - perspektywa ofiary

Wykres 30: Przemoc w szkole- deklaracje ofiar, klasy 3 G  N= 178
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6.7.  Przemoc rówieśnicza w środowisku 
szkolnym z perspektywy ofiary

Analiza danych przedstawionych na wykresach dotycz ących ofiar przemocy

szkolnej pokazuje, że:

Największy odsetek uczniów doświadczył w ciągu ostatniego roku ze strony
rówieśników przemocy werbalnej (używanie wulgarnych słów). W klasach szóstych
odsetek osób, które doświadczyły takiej formy przemocy raz lub kilka razy w miesiącu
albo częściej wynosił ponad 52%, w pierwszych gimnazjum ponad 44%, a w trzecich
niemal 50%.

Kolejną częstą formą doznawanej przemocy jest celowe popchnięcie lub wywrócenie.
W klasach szóstych takiej formy przemocy doświadczyło raz lub kilka razy miesiącu
albo częściej ponad 35%, w pierwszych gimnazjum – ponad 27%, zaś w trzecich ponad
20 % (przemoc fizyczna).

Inną częstą formą przemocy doświadczanej przez uczniów jest celowe uderzenie lub
pobicie (przemoc fizyczna). Takie sytuacje odnotowało raz lub kilka razy w
miesi ącu albo cz ęściej ponad 13% trzynastolatków, 9% czternastolatków i 4%
szesnastolatków.

Warto zauważyć, że w klasach pierwszych grożenie pobiciem lub zastraszanie
słowne jest drug ą w kolejno ści form ą przemocy wymienianą przez ofiary (przemoc
werbalna, zastraszanie). Doświadczył jej niemal co trzeci uczeń w klasie szóstej i co
czwarty w klasie pierwszej i trzeciej gimnazjum.

Z wiekiem uczniowie coraz częściej wskazują, że doświadczaną przez nich formą
przemocy była presja kolegów polegająca na namawianiu ich do picia alkoholu. Taka
sytuacja dotyczyła niemal 10% uczniów klas szóstych, ponad 11% uczniów klas
pierwszych oraz ponad 28% uczniów klas trzecich gimnazjum. W przypadku namawiania
do palenia papierosów odsetek ten w klasach trzecich gimnazjum wynosił także ponad
28%.

W klasach trzecich gimnazjum istotnie wi ęcej uczniów stwierdziło, i ż było
namawianych przynajmniej raz do u życia narkotyków – ponad 13%. W klasach
pierwszych gimnazjum odsetek ten wynosił ponad 4%, a w klasac h szóstych SP
1,7%.
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Analizując dane dotyczące przemocy szkolnej, utworzono zmienną pn: Nasilenie
doświadcze ń bycia ofiar ą przemocy rówie śniczej w szkole. Zmienną zbudowano
sumując punkty z odpowiedzi na pytanie ankiety dotyczące tego problemu.
Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0,737. Oznacza to, że utworzona
skala jest jednorodna i mierzy jedną właściwość. Zmienna może przyjmować wartości
od 14-56.
Osobno utworzono także sumując punkty z odpowiedzi na pytanie 47 pkt.8-14
zmienn ą: Nasilenie do świadcze ń bycia ofiar ą presji rówie śniczej. Tu
współczynnik Alfa Cronbacha wynosił 0,676. Zmienna mo że przybiera ć warto ści
od 7-28.
Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy średnim nasileniem doświadczeń bycia
ofiarą przemocy pomiędzy uczniami z poszczególnych roczników.
Nasilenie do świadcze ń bycia ofiar ą przemocy było wy ższe wśród chłopców ni ż
wśród dziewcz ąt, ró żnice odnotowane w tym zakresie w poszczególnych
rocznikach nie były jednak istotne statystycznie.

6.7.  Nasilenie  doświadczeń bycia 
ofiarą przemocy rówieśniczej w szkole

Wykres 31: Nasilenie do świadcze ń bycia ofiar ą przemocy w śród uczniów badanych 
roczników (warto ści średnich).
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6.7.  Nasilenie  doświadczeń bycia 
ofiarą presji rówieśniczej w szkole

Wykres 32: Nasilenie doświadczeń bycia ofiarą  presji rówieśniczej  wśród uczniów 
badanych roczników (wartości średnich).
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Ile razy w ci ągu ost. 12 miesi ęcy  nauczyciel zachował si ę w nast ępujący sposób?
– klasy 6 SP

6.8.  Agresja i przemoc ze strony  
nauczycieli - w ocenie uczniów

Wśród uczniów klas szóstych około 30% stwierdziło, że nauczyciel w ostatnim
roku przed badaniem u żywał wobec nich słów obra źliwych. O wy śmiewaniu si ę
pisało 16,6% badanych. 14,9% uczniów stwierdziło, że nauczyciel w analizowanym
okresie przynajmniej raz popchn ął ich lub szarpn ął. Przypadki, gdy uczniowie
deklarowali, iż byli zastraszani słownie przez nauczyciela dotyczyły 8% badanych.
3,5% pisało o uderzeniu przez nauczyciela.

Jeśli porównamy wyniki z wynikami z 2011 roku, okazuje się, że około 30% uczniów,
stwierdziło, że w roku poprzedzającym badanie nauczyciel użył wobec nich słów
obraźliwych, ponad 17% że wyśmiewał ich, a 1,2% - uderzył. Nie odnotowano wi ęc
istotnej zmiany w tym zakresie.

Wykres 33: Przemoc ze strony nauczycieli - deklaracje uczniów, klasy 6 SP       N=174
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Ile razy w ci ągu ost. 12 miesi ęcy  nauczyciel zachował si ę w nast ępujący sposób?

– klasy 1 G

6.8.   Agresja i przemoc  ze strony 
nauczycieli - w ocenie uczniów

Wśród uczniów klas pierwszych gimnazjum 24,6% osób stwierdziło, że
nauczyciel przynajmniej raz lub kilka razy w roku u żywał wobec nich słów
obra źliwych. O wy śmiewaniu si ę pisało ponad 20% badanych. Niemal 8%
uczniów stwierdziło, że nauczyciel przynajmniej raz w ostatnim roku popchn ął ich
lub szarpn ął. Ponad 5% uczniów stwierdziło, że użył wobec nich słów wulgarnych.
Przypadki, gdy uczniowie deklarowali, iż byli zastraszani słownie przez nauczyciela
dotyczyły 5,6% badanych.

Jeśli porównamy wyniki z wynikami z 2011 roku, okazuje się, że wówczas ponad
36% uczniów, stwierdziło, że w roku poprzedzającym badanie nauczyciel użył
wobec nich słów obraźliwych, 23,3% -że wyśmiewał, a 8,4%, że uderzył. Wyniki
w klasach pierwszych wskazuj ą więc na popraw ę sytuacji w tym zakresie.

Wykres 34: Przemoc ze strony nauczycieli- deklaracje uczniów, klasy 1 G         N= 206
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6.8.   Agresja i przemoc ze strony 
nauczycieli - w ocenie uczniów

Wśród uczniów klas trzecich gimnazjum ponad 52% stwierdziło, że nauczyciel
przynajmniej raz w roku u żywał wobec nich słów obra źliwych. O
wyśmiewaniu si ę z taką częstotliwo ścią pisało ponad 38% badanych. Ponad
7% uczniów stwierdziło, że nauczyciel popchnął ich lub szarpnął. 17,8% uczniów
stwierdziło, że nauczyciel użył wobec nich słów wulgarnych (raz lub kilka razy w
roku albo częściej). Przypadki, gdy uczniowie deklarowali, iż byli zastraszani
słownie przez nauczyciela dotyczyły 1,7 % badanych. 4,5% , a więc co dwudziesty
uczeń pisał o uderzeniu przez nauczyciela. Jeśli porównamy wyniki z wynikami z
2011 roku, okazuje się, że wówczas około 40% uczniów, stwierdziło, że w roku
poprzedzającym badanie nauczyciel użył wobec nich słów obraźliwych, około 30%
że wyśmiewał się a 11,2%, że uderzył. To wyniki wskazuj ące na brak poprawy,
zwłaszcza w zakresie do świadcze ń dotycz ących przemocy werbalnej
pomi ędzy nauczycielami i szesnastoletnimi uczniami.

Ile razy w ci ągu ost. 2 miesi ęcy  nauczyciel zachował si ę w nast ępujący sposób?
– klasy 3 G

Wykres 35: Przemoc ze strony nauczycieli- deklaracje uczniów, klasy 3 G        N=180
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6.9.  Nasilenie przemocy nauczycieli  
wobec uczniów

Wykres 36:    Nasilenie przemocy nauczycieli  wobec u czniów – wartości średnich,    
porównanie pomiędzy rocznikami.

W badaniu utworzono zmienn ą pn: Nasilenie do świadcze ń bycia ofiar ą
przemocy ze strony nauczycieli w szkole. Zmienn ą zbudowano sumuj ąc punkty
z odpowiedzi na pytanie 52 ankiety.
Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wyniosła 0,830. Oznacza to, że utworzona
skala jest jednorodna i mierzy jedną właściwość. Zmienna może przyjmować wartość
od 6-24. W badaniu stwierdzono istotną różnicę pod względem nasilenia
doświadczeń bycia ofiarą różnych form przemocy ze strony nauczycieli pomiędzy
klasami szóstymi SP i trzecimi gimnazjum oraz pierwszymi i trzecimi gimnazjum.
Średnie nasilenie takich doświadczeń było najwyższe wśród najstarszych uczniów.
Można więc wnioskowa ć, iż w deklaracjach uczniów problem przemocy i agresji
nauczycieli wobec uczniów jest najbardziej nabrzmiały w odczuc iach uczniów
trzecich klas gimnazjum. W klasach szóstych SP oraz pierwszyc h gimnazjum
nasilenie do świadcze ń bycia ofiar ą przemocy ze strony nauczycieli było
podobne.
W klasach trzecich gimnazjum nasilenie odczuwanej przez ucznió w przemocy
ze strony nauczycieli było istotnie wy ższe w grupie chłopców. W pozostałych
rocznikach nie odnotowano w tym zakresie ró żnic pomi ędzy płciami.
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6.9.   Poszukiwanie wsparcia 
w sytuacji bycia ofiarą przemocy szkolnej

Poszukiwanie wsparcia – klasy 6 SP

Wykres 37: Poszukiwanie wsparcia  w syt. bycia ofiarą przemocy-klasy 6 SP      N= 172
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Poszukiwanie wsparcia – klasy 1 G

Wykres 38: Poszukiwanie wsparcia  w syt. bycia ofiarą przemocy-klasy 1 G     N=206

6.9.   Poszukiwanie wsparcia 
w sytuacji bycia ofiarą przemocy szkolnej
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Poszukiwanie wsparcia – klasy 3 G

Wykres 39: Poszukiwanie wsparcia  w syt. bycia ofiarą przemocy-klasy 3 G       N=180

6.9.   Poszukiwanie wsparcia 
w sytuacji bycia ofiarą przemocy szkolnej
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6.10.   Klimat społeczny  szkoły

Specjaliści zajmujący się planowaniem i realizacją szkolnych działań profilaktycznych
dotyczących zachowań problemowych młodzieży podkreślają, że dla ich powodzenia
ogromne znaczenie ma klimat społeczny szkoły. Badania potwierdzają, że negatywny
klimat społeczno-emocjonalny w szkole odgrywa istotną rolę w rozwoju trudnych
zachowań uczniów np. stosowaniu przemocy. Pozytywny klimat społeczny jest
podstawowym warunkiem sprzyjaj ącym bezpiecze ństwu emocjonalnemu i
wszechstronnemu rozwojowi wszystkich uczestników życia szkoły. Uznawany
za jeden z najistotniejszych czynników decyduj ących o efektywno ści działa ń
edukacyjnych jest warunkiem powodzenia realizowanych w szko le programów i
projektów. Przyjazny, oparty na wzajemnym szacunku klimat ułatwia adaptację w
nowym środowisku oraz wzmacnia przekonanie uczniów i nauczycieli o sensie i
efektywności własnej pracy (Małgorzata Dotka 2007, S. Hart, V. Kindle Hodson,
2006). W literaturze psychologicznej wskazuje się najczęściej na dwa elementy
tworzące klimat szkoły.
Pierwszy z nich to tzw. kultura procesu dydaktycznego np. estetyka pomieszczeń
klasowych i ich wyposażenie, powiązanie treści nauczania z życiem, zorientowanie na
ucznia i jego potrzeby, a także formułowanie przez nauczycieli wymagań adekwatnych
do możliwości uczniów.

Drugi element to wymieniony na wstępie klimat społeczny szkoły. Jego ważne
składowe to:
• zainteresowanie i zaangażowanie nauczycieli wspieraniem rozwoju uczniów,
• relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami,
• relacje panujące w grupie uczniów oraz w gronie pedagogicznym pracującym w
danej placówce.

Warto w tym kontekście wymienić także znaczenie wypracowanego w szkole sposobu
sprawowania kontroli i dyscyplinowania uczniów oraz sposobu rozwiązywania
konfliktów.
Problem klimatu społecznego szkoły w kontekście zachowań problemowych uczniów
był jednym z ważnych wątków analizowanego badania.

68



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Psychologiczna  2015 

6.10.  Ocena klimatu społecznego szkoły

W oparciu o pytania ankiety dotyczące oceny relacji z rówieśnikami, oceny atmosfery
w szkole, poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz zachowań agresywnych pomiędzy
uczniami w szkole oraz nauczycieli wobec uczniów utworzono wskaźnik klimatu
szkoły.
Zmienn ą zbudowano sumuj ąc punkty z odpowiedzi na pytania dotycz ące
wymienionych aspektów klimatu szkoły (po zrekodowaniu cz ęści pozycji).
Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wyniosła 0,830, co oznacza to, że utworzona
skala jest jednorodna i mierzy jedną właściwość. Zmienna może przyjmować
wartość od 36-147. W badaniu stwierdzono istotn ą różnic ę pod wzgl ędem
oceny klimatu szkoły pomi ędzy klasami pierwszymi gimnazjum oraz trzecimi
gimnazjum. W klasach szóstych ocena ta była podobna jak w pierwszych
gimnazjum. Nie odnotowano również różnicy pomiędzy klasami szóstymi SP i
trzecimi gimnazjum w tym zakresie.

Wykres 41:  Klimat szkoły w ocenie uczniów – wartości średnich, porównanie pomiędzy 
rocznikami.
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6.11.  Ocena klimatu społecznego szkoły
- dziewczęta i chłopcy

Jak pokazuje wykres, w klasach szóstych SP klimat szkoły został o ceniony

istotnie wy żej przez dziewcz ęta ni ż przez chłopców. W pozostałych rocznikach nie

odnotowano istotnych różnic pomiędzy płciami w tym zakresie.

Porównanie wyników z roku 2011 wskazuje, że 4 lata temu uczniowie ocenili

klimat szkoły, w której si ę uczyli istotnie ni żej ni ż w niniejszym badaniu. W roku

2007 ocena klimatu społecznego szkoły była jeszcze ni ższa.

Wynik z roku 2015 nale ży więc uznać za optymistyczny, warto w kolejnych

badaniach obserwowa ć, czy ten pozytywny trend utrzyma si ę.

Wykres 42:  Klimat szkoły w ocenie dziewcz ąt i chłopców – wartości średnich. 
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7.  Ocena sytuacji w domu
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7.1.   Ocena poczucia szczęścia

Uczniowie określali swój poziom poczucia szczęścia odpowiadając na pytanie: Czy
uważasz, że Twoje życie jest szcz ęśliwe? Do dyspozycji mieli 5-stopniową skalę
odpowiedzi: od „zdecydowanie tak” do „zdecydowanie nie”. Odsetek osób
deklarujących, że ich życie jest zdecydowanie szczęśliwe był najwyższy w klasach
szóstych (47,5%). Istotnie niższy w klasach pierwszych gimnazjum (36,7%), a
najniższy w klasach trzecich gimnazjum - 30,8%. Jeśli zsumować odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i „raczej tak” okazuje się, że 80% szóstoklasistów, 76,7%
pierwszoklasistów oraz 68,4% uczniów klas trzecich ma pozytyw ne odczucia
w tym zakresie. Odsetek uczniów mających problem z jednoznacznym określeniem
swoich odczuć był najwyższy w klasach trzecich – 26,6%. Analiza wykresu
pokazuje, że wraz z wiekiem ro śnie nieco odsetek osób negatywnie
oceniaj ących swoje poczucie szcz ęścia.

Wykres 43: Poczucie szcz ęścia w deklaracjach badanych
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7.2.  Ocena atmosfery w domu

Uczniowie dokonywali oceny atmosfery w ich rodzinie odpowiadając na pytanie: Jak
oceniłbyś/oceniłabyś atmosferę panującą w Twoim domu rodzinnym? Do dyspozycji
mieli 5-stopniową skalę odpowiedzi: od „bardzo dobra” do „bardzo zła”. Ponad połowa
uczniów klas szóstych oceniła atmosfer ę w swoim domu jako bardzo dobr ą
(57,9%). W pierwszych odsetek ten był niższy i wynosił 53,1%, podobnie w klasach
trzecich – 50,8%.

Jeżeli zsumujemy odsetki uczniów, którzy ocenili atmosferę w domu bardzo dobrze i
dobrze, okazuje się, że najrzadziej taka ocena pojawia się w klasach trzecich
gimnazjum. Problem z jednoznaczną oceną tego aspektu funkcjonowania swojej
rodziny miało 8,1% szóstoklasistów oraz co ósmy uczeń klasy pierwszej i trzeciej
gimnazjum. Odsetek ocen negatywnych i skrajnie negatywnych był najwy ższy w
klasach trzecich.

Wykres 44: Ocena atmosfery w domu
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7.3.  Częstotliwość kłótni  z rodzicami

Jednym ze źródeł wiedzy o atmosferze panuj ącej w domu oraz relacjach
pomi ędzy nastolatkami a rodzicami s ą informacje uzyskane na podstawie
odpowiedzi na pytanie o cz ęstotliwo ść kłótni z rodzicami w ci ągu ostatnich 12
miesi ęcy poprzedzaj ących badanie. Brak takich konfliktów w ostatnim roku
odnotowano w przypadku co piątego badanego w klasach szóstych (21,1%).
W klasach pierwszych takiej odpowiedzi na pytanie udzielił co ósmy ucze ń, a w
klasach trzecich co szesnasty.

Najwyższy odsetek osób, które cz ęsto tj. przynajmniej raz w tygodniu kłóciły si ę
z rodzicami w analizowanym okresie odnotowano w klasach pierw szych i
trzecich. Takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 21,2% i 21,8% uczniów. Analiza
wyników pokazuje, że z różnym natężeniem z rodzicami kłóciło się w ost. roku 78,9%
uczniów z klas szóstych, 87,9% z pierwszych gimnazjum oraz 93,9% osób
uczęszczających do klas trzecich. Z wiekiem wyra źnie maleje odsetek osób, które
w ogóle nie kłóciły si ę z rodzicami, natomiast ro śnie odsetek osób, które kłóciły
się bardzo cz ęsto.

Częściej wi ęc problem ten dotyka uczniów starszych.

Wykres 45:  Częstotliwość kłótni z rodzicami – w ost. 12 miesiącach   
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7.4.  Główne powody kłótni z rodzicami: 
klasy szóste SP

* Na pytanie odpowiadali wył ącznie Ci uczniowie, którzy w ci ągu ostatnich 12 miesi ęcy kłócili 
się z rodzicami. Badani mogli zaznaczy ć maksymalnie 3 powody 

W grupie uczniów klas szóstych najcz ęstsze powody kłótni z rodzicami to sprawy
domowe – 54,9% wskaza ń, nast ępnie szkoła- wyniki w nauce, wagary, zachowanie w
szkole – 52,4%. Kolejny powód to sposób sp ędzania wolnego czasu np. przekonanie
rodziców, że uczniowie zbyt du żo czasu sp ędzają przed komputerem – 39,1%.

35,1% badanych stwierdziło, że najczęstszą przyczyną kłótni z rodzicami w ostatnim roku było
ich zachowanie wobec rodziców – aroganckie, opryskliwe, lekceważące. Co piąty
trzynastolatek deklarował, że najczęściej kłócił się z rodzicami z powodu kolegów/koleżanek.
16,1% wskazało, że przyczyną konfliktów były inne sprawy np. stosunek do rodzeństwa i
innych członków rodziny.

Wykres 46: Najczęstsze powody  kłótni z rodzicami – klasy 6 SP,      N=135
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spraw domowych np. braku pomocy w obowiązkach

domowych, bałaganienia, zbyt późnych powrotów…
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7.4  Główne powody  kłótni z rodzicami:
klasy pierwsze gimnazjum

*Na pytanie odpowiadali wył ącznie Ci uczniowie, którzy w ci ągu ostatnich 12 miesi ęcy kłócili 
się z rodzicami. Badani mogli zaznaczy ć maksymalnie 3 powody 

Wykres 46: Najczęstsze powody  kłótni z rodzicami – klasy 1 G, N=181

Wśród uczniów klas pierwszych gimnazjum najcz ęstsze powody kłótni z rodzicami to
także sprawy domowe – 63,9% wskaza ń, szkoła- wyniki w nauce, wagary, zachowanie
w szkole – 50,3% oraz sposób sp ędzania wolnego czasu – 44,8%. 33,9% badanych
stwierdziło, że najczęstszą przyczyną kłótni z rodzicami w ostatnim roku było ich zachowanie
wobec rodziców – aroganckie, opryskliwe, lekceważące. Niemal co dziesiąty czternastolatek
deklarował, że najczęściej kłócił się z rodzicami z powodu kolegów/koleżanek, prawie 2,8%
wskazało, że przyczyną konfliktów było picie alkoholu, palenie papierosów lub używanie
narkotyków. Warto podkreślić, że klasach szóstych tę przyczynę kłótni jako częstą wskazało
zaledwie 0,7% uczniów. Inne sprawy np. stosunek do rodzeństwa, konflikty dotyczące
zakupów, ilości pieniędzy przekazywanych do dyspozycji nastolatka wskazało 9,2%
badanych.
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7. 4  Główne powody kłótni z rodzicami:
klasy trzecie gimnazjum

*Na pytanie odpowiadali wył ącznie Ci uczniowie, którzy w ci ągu ostatnich 
12 miesi ęcy kłócili si ę z rodzicami - badani mogli zaznaczy ć maksymalnie 3 powody) 

Wykres 42: Najczęstsze powody  kłótni z rodzicami – klasy 3G,        N=170

Wśród uczniów klas trzecich gimnazjum najcz ęstsze powody kłótni z rodzicami to
tak jak w młodszych rocznikach sprawy domowe – a ż 66,5% wskazań, szkoła- wyniki
w nauce, wagary, zachowanie w szkole – 65,3% oraz sposób sp ędzania wolnego czasu
– 45,3%. 39,5% badanych stwierdziło, że najczęstszą przyczyną kłótni z rodzicami w
ostatnim roku było zachowanie wobec rodziców.

Co szósty szesnastolatek deklarował, że najczęściej kłócił się z rodzicami z powodu
kolegów/koleżanek., prawie 4,7% wskazało, że przyczyną konfliktów było picie alkoholu,
palenie papierosów lub używanie narkotyków. Inne sprawy np. stosunek do rodzeństwa,
konflikty dotyczące zakupów, młodszego rodzeństwa oraz ilości pieniędzy przekazywanych
do dyspozycji nastolatka, a także wyboru szkoły wskazało 4,1% badanych.
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7.5.  Kontrola rodzicielska

W badaniu zapytano uczniów, czy w sytuacji ich wieczornych wyj ść z domu, rodzice
wiedzą, gdzie i z kim b ędą przebywa ć. Taka wiedza pozwala rodzicom sprawować
kontrolę nad sposobem spędzania czasu wolnego przez dziecko poza domem oraz nad tym,
w jakim towarzystwie dziecko się obraca. Zainteresowanie rodziców tą kwestią jest sygnałem
dla nastolatka, iż nawet jeśli daje mu się pewien stopień samodzielności, to jednak nadal
podlega on monitorowaniu rodziców poczuwających się do odpowiedzialności za jego
bezpieczeństwo. Odpowiedzi pozytywne na zadane pytanie mogą świadczyć o istnieniu w
domu normy mówiącej o konieczności informowania rodziców o miejscu, dokąd wychodzimy
oraz osobach, z którymi się spotykamy, jak również o respektowaniu tej normy przez
nastolatka. Jak pokazuje wykres, w klasach szóstych ponad 89% uczniów dek laruje, że
ich rodzice zawsze lub prawie zawsze posiadaj ą taką wiedzę. Odsetek
pierwszoklasistów i trzecioklasistów, którzy tak odpowiedz ieli na pytanie jest ni ższy
(88,1% i 85,5%). 4,2% trzynastolatków, 5,8% czternastolatków i 3,9% szesnastolatków
deklaruje, że ich rodzice zazwyczaj lub nigdy nie mają takiej wiedzy. Niemal 40% uczniów w
klasach trzecich uznało, że ich rodzice tylko czasam i mają taką wiedzę, a więc że
informowanie o tym, gdzie i z kim dziecko przebywa wieczorami nie jest w domu stałą
regułą.

Wykres 48: Wiedza rodziców na temat miejsca i towarzystwa, w którym uczniowie 
spędzają czas poza domem   

78

61,0%
50,4% 45,6%

28,6%
37,7%

39,9%

6,3% 6,1% 10,6%

2,4% 3,7% 2,8%
1,7% 2,1% 1,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

klasa 6 SP N= 173 klasa 1 G N= 204 klasa 3G N=181

zawsze zazwyczaj tak czasami zazwyczaj nie nigdy



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Psychologiczna  2015 

7.6.  Pieniądze do dyspozycji nastolatka

W badaniu zadano uczniom tak że pytanie o to, jak ą kwot ę pieni ędzy maj ą do swojej
dyspozycji w ci ągu miesi ąca. Chodziło tu o środki finansowe na ich własne potrzeby,
o których wydawaniu sami decydują. W kontekście działań profilaktycznych
i interwencyjnych warto pamiętać, że ilość pieniędzy swobodnie wydawanych przez nastolatka
to jeden z elementów kształtujących dostępność dla niego różnych dóbr, także substancji
psychoaktywnych tj. papierosów, alkoholu i narkotyków.

Jak pokazuje poni ższy wykres, odsetek nastolatków którzy dysponuj ą miesi ęcznie
większymi kwotami pieni ędzy (powy żej 50 zł) jest najwy ższy w śród trzecioklasistów-
66,3%. W przypadku uczniów klas szóstych SP dominuj ą osoby dysponuj ące
miesi ęcznie ni ższymi kwotami - do 50 zł. Jak pokazuj ą szczegółowe analizy odsetek
osób, które piły alkohol w ostatnim roku i w ostatnim miesi ącu poprzedzaj ącym badanie
oraz osób maj ących za sob ą inicjacj ę narkotykow ą rośnie wraz ze wzrostem sum
pieni ędzy posiadanych przez młodzie ż.

Wykres 49: Pieniądze do  swobodnej dyspozycji nastolatka – porównania  
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8. Używanie substancji 

psychoaktywnych

- papierosy -
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8.1.  Rozpowszechnienie palenia papierosów:
klasy szóste SP

Co szósty ucze ń szóstych klas

szkół podstawowych (17,4%)

przynajmniej raz w życiu zapalił już

papierosa - a więc ma za sobą

inicjacj ę nikotynow ą.

W grupie 13-latków nie odnotowano

istotnej różnicy statystycznej

pomiędzy odsetkami chłopców i

dziewcząt, którzy palili papierosy

kiedykolwiek w swoim życiu.

Zachowanie takie równie często

deklarowali chłopcy jak i

dziewczęta.*

Wykres 50,51,52:
Palenie papierosów w życiu:
- klasy 6 SP

Uwaga: Niskie liczebności
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8.1.  Rozpowszechnienie palenia papierosów: 
klasy pierwsze gimnazjum

Wśród uczniów klas pierwszych

gimnazjum odsetek tych, którzy

przynajmniej raz w życiu zapalili

papierosa, a więc mają za sobą

inicjację nikotynową jest istotnie

wyższy niż

w klasach szóstych szkół

podstawowych.

Do palenia papierosów

przynajmniej raz w życiu przyznało

się ponad 30% uczniów z tego

rocznika. Różnica pomiędzy

odsetkiem palących uczniów w

klasach pierwszych gimnazjum i

szóstych SP jest bardzo wyraźna.

Chocia ż odsetek chłopców, którzy

palili papierosy był nieco wy ższy

niż odsetek ich kole żanek –

chłopcy: 32,4% a dziewcz ęta: 27,6%

- to nie odnotowano w tym zakresie

istotnej różnicy statystycznej pomiędzy

płciami.

Wykres 53, 54 i 55.
Palenie papierosów w życiu:
- klasy 1 G. 
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8.1.  Rozpowszechnienie palenia papierosów: 
klasy trzecie gimnazjum

Wśród uczniów trzecich klas
gimnazjum osoby, które maj ą za
sobą inicjacj ę nikotynow ą, a więc
przynajmniej raz w życiu zapaliły
papierosa, stanowi ą ponad 2/3
badanych (67,7%).

Różnica pomiędzy odsetkiem
palących uczniów w klasach
pierwszych i trzecich gimnazjum jest
istotna statystycznie, a odnotowana
zmiana znacznie większa niż w
przypadku klas szóstych SP i
pierwszych gimnazjum. W grupie
uczniów trzecich klas gimnazjum
odnotowano istotn ą różnic ę
pomi ędzy wielko ścią populacji
palących chłopców i dziewcz ąt.
Wiekszy był odsetek pal ących
dziewcz ąt.

Analizując wyniki badań możemy
stwierdzić, iż ponad 60% chłopców
(60,1%) i ¾ dziewcz ąt (75%) paliło
tytoń przynajmniej raz w życiu.

Wykres 56, 57 i 58.
Palenie papierosów w życiu:
- klasy 3 G. 
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8.2.  Palenie papierosów w różnych okresach: 
podział na płeć i klasy

W ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem paliło papierosy 2,3% chłopców i

6,0% dziewcząt z szóstych klas szkół podstawowych. W ostatnim roku palił niemal

co dziesiąty chłopiec i co dziewiąta dziewczyna (różnica nie jest istotna

statystycznie). W ostatnim miesiącu przed badaniem – w klasach pierwszych

gimnazjum palił ju ż co pi ąty chłopiec i co czwarta dziewczyna. a w grupie

„trzecioklasistów” tj. osób kończących naukę w gimnazjum, ponad 67% dziewcząt i

38,9% chłopców. Różnice pomi ędzy odsetkami pal ących dziewcz ąt w klasach

trzecich we wszystkich analizowanych okresach były istotne. O dsetki

palących dziewcz ąt były tam wy ższe.

Wykres 59: Palenie papierosów w  życiu, ost. roku i ost. miesiącu - klasy 6 SP. 
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8.2.  Palenie papierosów w różnych okresach: 
podział na płeć i klasy

Wykres 60 : Palenie papierosów w  życiu, ost. roku i ost. miesiącu  - klasy 1 G. 

Wykres 61 : Palenie papierosów w  życiu, ost. roku i ost. miesiącu - klasy 3 G. 

85

27,6%

24,5%

16,3%

32,4%

18,5%

11,1%

w życiu

12 miesięcy

30 dni

Palenie papierosów  w  życiu, ost. 12 mies.  i  30 dniach-
klasy 1 G

chłopcy N=121 dziewczęta N= 85

75,0%

67,9%

40,5%

60,10%

38,90%

25,30%

w życiu

12 miesięcy

30 dni

Palenie papierosów  w  życiu, ost. 12 mies.   i  30 dniach-
klasy  3G 

chłopcy N=94 dziewczęta N=85

p<0,05

p<0,001

p<0,05



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Psychologiczna  2015 

8.3.  Częstotliwość  palenia w okresie 
ostatnich  30 dni  

Tabela 11:   Częstotliwość  palenia w ostatnich  30 dniach – klasy 6 SP, 1 G i 3 G

Niepalący lub 
sporadycznie 
palący

Często  pal ący 

Regularnie 
palący 

W szóstych klasach szkół podstawowych nie odnotowano uczniów regularnie

palących papierosy . Sytuacja ta zmienia się jednak wraz z wiekiem badanych. W

grupie uczniów pierwszych klas gimnazjum 5 % deklaruje, iż pali papierosy w

sposób regularny tj.10 lub więcej razy w miesiącu. Co siódmy ucze ń kończący

naukę w gimnazjum („trzecioklasista ”) przyznaje, iż regularnie pali papierosy

(13,5%). W badaniu z roku 2011 odnotowano ponad 18% regularnie pal ących

uczniów klas pierwszych oraz ponad 25% w grupie uczniów klas trz ecich

gimnazjum. Wyniki z roku 2015 wskazuj ą więc na popraw ę w tym zakresie.

Dla porównania warto dodać, że w roku 2007 odsetek regularnie palących wynosił w

klasach 6 SP 1,7%, w klasach pierwszych gimnazjum 8%, zaś w klasach trzecich

gimnazjum aż 34,1%.

,
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klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G
ani razu 96,0% 86,7% 67,5%

1-2 razy
2,9% 4,4% 7,8%
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40 lub wi ęcej 
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8.4. Rozpowszechnienie palenia – porównanie 
wyników badań z roku 2007,  2011 i 2015

Wykres 62 i 63 : Palenie papierosów w  życiu oraz ostatnim roku – porównanie wyników 
z roku 2007,  2011 i 2015
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8.4. Rozpowszechnienie palenia – porównanie 
wyników badań z roku 2007,  2011 i 2015

Wykres 64 : Palenie papierosów w  ciągu ostatnich 30 dni – porównanie wyników z roku 
2007, 2011 i 2015
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Jak pokazują wykresy porównujące wyniki z lat 2007 , 2011 i 2015, odnotowano

istotny spadek odsetka osób po inicjacji nikotynowej w klasach szóstych i pierwszych

i trzecich gimnazjum. Jest on szczególnie wyraźny pomiędzy rokiem 2011 a 2015.

W analizowanym okresie odnotowano także spadek odsetka osób palących w ciągu

ostatnich 12 miesięcy. Jest on szczególnie wyraźny w klasach pierwszych gimnazjum

pomiędzy rokiem 2011 a 2015 ( z 59,4% do 30,4%).

Zanotowano także spadek odsetka palących w ostatnim miesiącu: z 6,5% do 4 %

pomiędzy rokiem 2007 a 2015 w klasach szóstych, pomiędzy rokiem 2011 z 2015 w

klasach pierwszych gimnazjum oraz pomiędzy rokiem 2007 i 2015 w klasach trzecich

gimnazjum: z 49,1% do 32,5%. Wyniki wskazują na znaczące ograniczenie palenia

papierosów we wszystkich badanych rocznikach w skali ostatnich 8 lat.
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9.   Używanie substancji 

psychoaktywnych

- alkohol -
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9.1.   Rozpowszechnienie 

i częstotliwość 

picia alkoholu 
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9.1.1.  Rozpowszechnienie picia alkoholu:
szóste klasy SP

Wśród uczniów szóstych klas

szkół podstawowych odsetek tych,

którzy przynajmniej raz w życiu pili

alkohol wynosił 22,3%. Oznacza to,

że prawie 1/4 13- latków ucz ących

się w polickich „podstawówkach”

ma ju ż za sobą inicjacj ę

alkoholow ą.

Przynajmniej raz w życiu po

alkohol si ęgnęła ¼ dziewcz ąt i

ponad 1/5 chłopców (odnotowana

różnica nie jest istotna

statystycznie).

Wykres  65, 66 i 67:
Picie alkoholu w życiu - klasy 6 SP
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9.1.1.  Rozpowszechnienie picia alkoholu:
pierwsze klasy gimnazjum 

Ponad 47% uczniów w I klasach

gimnazjum przyznało, że choć raz w

życiu piło alkohol.

Różnica w porównaniu z klasami

szóstymi jest bardzo wysoka –

„skok” z 22,3% do 47,4% (wynik testu

Chi2 istotny na poziomie p<0,01).

W przypadku dziewcząt z tego rocznika

odsetek osób, które mają za sobą

inicjację alkoholową jest nieco niższy jak

w grupie chłopców (41,8% vs. 51,4%).

W obu grupach mo żna uzna ć, iż jest

on wysoki.

Wykres 68, 69 i 70:
Picie alkoholu w życiu - klasy 1 G
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9.1.1.  Rozpowszechnienie picia alkoholu:
trzecie klasy gimnazjum 

W przypadku uczniów III klas

gimnazjum odsetek tych, którzy

pili jakikolwiek napój alkoholowy

w życiu przekracza 87% .

Różnica w porównaniu z klasami

pierwszymi jest znacz ąca –

„skok” z 47,4% do 92,2% (wynik

testu Chi2 istotny na poziomie

p<0,01).

W analizowanej grupie wiekowej

odnotowano istotną różnicę w

zakresie rozpowszechnienia picia

alkoholu w życiu pomiędzy płciami.

Odsetek dziewcząt mających za

sobą inicjację alkoholową wynosi

92,6%, zaś chłopców 91,8%.

Przedstawione dane oznaczaj ą,

że w całej populacji badanych

uczniów trzecich klas gimnazjum

zaledwie co ósmy badany nie ma

jeszcze za sob ą inicjacji

alkoholowej.

Wykres  71, 72 i 73:
Picie alkoholu w życiu - klasy  3 G
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Kolejne wykresy pokazuj ą problem rozpowszechnienia picia alkoholu w śród
dziewcz ąt i chłopców w życiu, w ostatnim roku oraz w ostatnim miesi ącu.
W klasach szóstych SP odnotowano zbliżone odsetki chłopców niż dziewcząt
sięgających w ostatnim roku po napoje alkoholowe – odpowiednio: 18,8% dziewcząt i
17,8% chłopców (różnica nie jest istotna statystycznie). Podobnie jest, gdy analizujemy
konsumpcję alkoholu w okresie ostatniego miesiąca przed badaniem. Jak wynika z
deklaracji badanych trzynastolatków niemal tyle samo chłopców i dziewcząt – 5,9% vs.
3,4% - piło wówczas alkohol. W klasach pierwszych gimnazjum nie odnotowano różnic
między płciami pod względem rozpowszechnienia sięgania po alkohol w ostatnim roku
oraz miesiącu. W klasach trzecich gimnazjum ró żnic ę pomi ędzy płciami
odnotowano pod wzgl ędem rozpowszechnienia picia alkoholu w ostatnim roku
oraz w życiu (było ono wi ększe w śród dziewcz ąt). Zacieranie si ę różnic pomi ędzy
dziewcz ętami i chłopcami w analizowanym aspekcie to jedno z najbardzie j
charakterystycznych zjawisk ostatniej dekady. Zachodz ąca w tej sferze
emancypacja dziewcz ąt, widoczna na poziomie gimnazjum – stanowi powa żne
wyzwanie dla osób profesjonalnie zajmuj ących si ę profilaktyk ą zachowa ń
problemowych młodzie ży.

9.1.2.  Rozpowszechnienie picia  alkoholu 
w różnych okresach:  podział na płeć i klasy

Wykres 74 :  Picie alkoholu w  życiu, ost. roku i ost. miesiącu   - klasy 6 SP. 
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9.1.2.  Rozpowszechnienie picia  alkoholu 
w różnych okresach:  podział na płeć i klasy

Wykres 75 i 76 :  Picie alkoholu w  życiu, ost. roku i ost. miesiącu - klasy 1 i 3 G. 
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9.1.3.  Częstotliwość picia alkoholu - ost. 30 dni

Tabela 5: Częstotliwość  picia alkoholu w ostatnich 30 dniach – klasy 6 SP, 1 G i 3 G

Niepij ący lub 
sporadycznie 
pij ący

Często  pij ący

Regularnie 
pij ący

W szóstych klasach szkół podstawowych nie odnotowano uczniów regularnie pijących

ani często pijących. Sytuacja ta zmienia się jednak wraz z wiekiem badanych.

W grupie uczniów pierwszych klas gimnazjum 5,4% deklaruje , iż pije alkohol

3 – 9 razy w miesi ącu. Odsetek regularnie pij ących tj. 10 i wi ęcej razy w miesi ącu

– sięga tu 1,5% .

W najstarszej frakcji wiekowej odsetki te zdecydowanie rosną. W populacji

„trzecioklasistów” ko ńczących nauk ę w gimnazjum co szósty badany ucze ń

(16%) pije alkohol cz ęsto (3-6 razy w miesi ącu). Regularnie pij ący stanowi ą 6,2%

tej frakcji wiekowej. Dla porównania, w roku 2011 regularni e pijący w ostatnim

miesi ącu stanowili 0% w klasach szóstych SP, w klasach pierwszych gi mnazjum

4,7%, zaś w klasach trzecich - 5,7%.
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klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G
ani razu

95,4% 84,2% 54,6%

1-2 razy
4,6% 8,9% 23,2%

3-5 razy
0,0% 3,8% 12,8%

6-9 razy
0,0% 1,6% 3,2%

10-19 razy
0,0% 1,0% 3,2%

20-39 razy

0,0% 0,0% 0,6%

40 lub wi ęcej 
razy 0,0% 0,5% 2,4%
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9.1. 4. Rozpowszechnienie picia alkoholu    
- porównanie  wyników  z roku  2007, 2011  i  2015

Wykres 77 i 78 : Picie alkoholu  w  życiu oraz ostatnim roku – porównanie wyników 
badań z roku 2007,  2011 i 2015.
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9.1. 4. Rozpowszechnienie picia alkoholu 
- porównanie  wyników z roku 2007,  2011  i  2015

Wykres 79 : Picie alkoholu w  ciągu ostatnich 30 dni– porównanie wyników badań 
z roku 2007, 2011 i 2015

Porównanie wyników dotyczących rozpowszechnienia picia alkoholu w roku 2007, 2011
i 2015 wskazują, że:

• Odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy mają za sobą inicjację alkoholową
w klasach szóstych SP pomiędzy rokiem 2007 a 2015. W klasach pierwszych
gimnazjum rozpowszechnienie picia alkoholu w życiu był istotnie niższy w roku 2015
w porównaniu z rokiem 2007 jak i 2011. Spadek odsetka pijących odnotowano także
w klasach trzecich, był on istotny pomiędzy rokiem 2007 a 2015.

• Pomiędzy rokiem 2007 a 2015 odnotowano istotny spadek odsetka uczniów klas
szóstych SP, podobną tendencję zanotowano także w klasach pierwszych i trzecich
gimnazjum.

• Odnotowano także pomiędzy rokiem 2007 i 2015 istotny spadek odsetka uczniów,
którzy pili alkohol w ostatnim miesiącu przed badaniem w klasach szóstych SP oraz
pierwszych i trzecich gimnazjum. W klasach trzecich istotny był także spadek odsetka
uczniów pijących alkohol w ostatnim miesiącu pomiędzy rokiem 2011 i 2015.
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9.1.4. Rozpowszechnienie picia alkoholu 
- porównanie  wyników  z roku  2007,  2011  i  2015

Porównanie wyników dotyczących rozpowszechnienia picia alkoholu wśród dziewcząt

i chłopców w roku 2007, 2011 i 2015 wskazuje że:

• nie odnotowano istotnego spadku odsetka dziewcz ąt pij ących w klasach szóstych

SP, pomi ędzy rokiem 2011 i 2015. Taki spadek zanotowano natomiast w gru pie

chłopców z tego rocznika;

• pomi ędzy rokiem 2011 i 2015 odnotowano istotny spadek rozpowszechni enia picia

alkoholu w życiu w śród dziewcz ąt jak i chłopców w klasach pierwszych gimnazjum;

• nie odnotowano istotnego spadku odsetka dziewcz ąt pij ących w klasach trzecich

gimnazjum pomi ędzy rokiem 2011 i 2015. Taki spadek odnotowano natomiast je śli

chodzi o chłopców z tego rocznik;

Porównanie odsetków dziewcz ąt i chłopców pij ących w ostatnim miesi ącu przed

badaniem wskazuje, że:

• W klasach szóstych SP w roku 2015 pił w tym okresie podobny odse tek uczennic z

tego rocznika jak w roku 2011 i podobny odsetek chłopców

• W klasach pierwszych gimnazjum w roku 2015 pił w tym okresie ist otnie mniejszy

odsetek dziewcz ąt i chłopców ni ż w roku 2011;

• W klasach trzecich gimnazjum w roku 2015 pił w tym okresie podob ny odsetek

dziewcz ąt jak w roku 2011 i istotnie mniejszy odsetek chłopców ni ż 4 lata wcze śniej.
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Wykres 80: Miejsce picia - u siebie w domu Wykres 81: Miejsce picia - w domu  kogo ś

Wykres 82: Miejsce picia - na ulicy, w parku, na 
plaży, lub gdzie ś indziej „pod gołym niebem" Wykres 83: W barze, w pubie lub klubie 

9.1.5.  Miejsca konsumpcji alkoholu 
- ostatnia okazja 

* Na pytanie odpowiadali tylko ci uczniowie, którzy pili alkohol kiedykolwiek w życiu. Mogli
wskazać tyle miejsc, w ilu pili podczas ostatniej okazji.
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9.1.5.  Miejsca konsumpcji alkoholu 
- ostatnia okazja 

Wykres 84: miejsce picia: w dyskotece Wykres 85: Miejsce picia: na szkolnej wycieczce

Wykres 86: Miejsce picia: gdzie ś indziej
* Na pytanie odpowiadali tylko ci
uczniowie, którzy pili alkohol kiedykolwiek
w życiu. Mogli wskazać tyle miejsc, w ilu
pili podczas ostatniej okazji.
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W badaniu zapytano uczniów, którzy kiedykolwiek pili alkohol, w jakim miejscu

odbywała się jego konsumpcja podczas ostatniej okazji. Uczniowie mogli zaznaczyć

wszystkie miejsca, które odnosiły się do tej sytuacji.

Analiza danych zaprezentowanych na wykresach pokazuje, że z wiekiem wyraźnie

rosną odsetki uczniów pijących alkohol u kogoś w domu (zapewne podczas imprez i

spotkań towarzyskich w domach znajomych). W klasach szóstych SP miejsce to

wskazało 19,3 % respondentów, w klasach trzecich gimnazjum ju ż 34,5%.

Na uwagę zasługuj ą rosn ące wraz z wiekiem odsetki uczniów deklaruj ących, że

ostatnim razem pili alkohol w tzw. „plenerze” – na ulicy, parku , plaży itp.

W klasach szóstych przyznaje si ę do tego mniej wi ęcej co pi ąty badany

chłopak i dziewczyna, w klasach pierwszych gimnazjum niemal co t rzeci ucze ń

i uczennica, a w klasach trzecich gimnazjum ponad 35% badanych.

W najstarszej badanej frakcji tj. wśród szesnastolatków wyraźnie rośnie popularność

picia „pod chmurką”. Taką samą tendencję zaobserwowano w roku 2011.

Zbli żone odsetki badanych gimnazjalistów roczników wskazały jako miejsce

picia alkoholu podczas ostatniej okazji - bar, pub lub klub, w klasach

pierwszych - 2,6%, za ś w trzecich - 2,1%.

Pojedynczy uczniowie gimnazjum deklarowali, że pili alkohol ostatnim razem podczas

wycieczki szkolnej. 9,6% szóstoklasistów, 3,3% uczniów klas pierwszych gimnazjum

i 4,2 % uczniów klas trzecich wskazało, że piło ostatnim razem w innym miejscu niż

wymienione na liście.

9.1.5.  Miejsce konsumpcji alkoholu 
– ostatnia okazja
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Podobnie jak w roku 2011 zebrane dane wskazują, że zwłaszcza w przypadku

starszych uczniów dominuje tendencja do picia poza domem – u „kogoś innego” lub

„pod gołym niebem”.

Nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy płciami pod względem częstotliwości

wskazywania poszczególnych miejsc picia.

Przedstawione wyniki bada ń powinny skłoni ć do gł ębszej refleksji i ewentualnej

interwencji zarówno rodziców, jak i policji oraz stra ży miejskiej. Picie napojów

alkoholowych w miejscach publicznych jest karalne, a w przyp adku nieletnich

karą grzywny obci ążani s ą opiekunowie prawni (rodzice).

Wyniki wskazuj ą także na konieczno ść diagnozowania skali sprzeda ży alkoholu

niepełnoletniej młodzie ży w Policach.

Analiza wyników dotycz ących towarzystwa, w jakim uczniowie pili alkohol

podczas ostatniej okazji wskazuj ą, że :

• Uczniowie klas 6 SP najcz ęściej pili alkohol w towarzystwie

kolegów/kole żanek (35,2%) oraz w obecno ści rodziców (35%);

• Uczniowie klas pierwszych gimnazjum najcz ęściej wskazywali tak że w tym

kontek ście kolegów i kole żanki (53,8%) oraz rodziców (27,8%);

• Uczniowie klas trzecich znacz ąco cz ęściej wskazywali na kolegów i kole żanki

(72,8%) i istotnie rzadziej na rodziców (11,6%).

W młodszych rocznikach badani cz ęściej deklarowali, że podczas ostatniej okazji

pili alkohol samotnie (14,9% w klasach 6 SP) oraz w towarzystw ie innych

dorosłych (14,9% w klasach 6 SP).

9.1.5.  Miejsce konsumpcji alkoholu 
– ostatnia okazja
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9.1.6.   Rodzaj pitego alkoholu  – ostatnia okazja

Uczniowie, którzy kiedykolwiek w życiu pili alkohol, wypowiadali si ę w badaniu na

temat tego, po jaki napój si ęgnęli podczas ostatniej okazji. Mogły to by ć jeden,

dwa lub trzy napoje (piwo, wina lub wódka), w zale żności od tego, jakie

konsumowali. Wyniki bada ń jednoznacznie wskazuj ą, że w klasach szóstych SP

najbardziej popularnym alkoholem jest piwo i wino. P odczas ostatniej okazji po

wódkę (zapewne w postaci drinków) sięgnęło 15,7%. W klasach pierwszych najbardziej

popularne okazało się wino (53,2%), a wśród uczniów trzecich klas gimnazjum ponownie

piwo (58,5,%). Na uwagę zasługuje znaczna popularność wina (w tym szampana),

wśród uczniów szóstych klas „podstawówki”. Do picia wina podczas ostatniej okazji

przyznało się 51,1% uczniów z tego rocznika i tylko 28,9% uczniów klas trzecich. Wraz

z wiekiem badanych wyra źnie ro śnie popularno ść wódki.

* Procentowanie do osób, które kiedykolwiek piły alkohol. 

Wykres 87 : Rodzaje pitych napojów alkoholowych - ostatnia okazja –
klasy 6 SP,1 G i 3 G
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9.1.6.   Rodzaj pitego alkoholu  – ostatnia okazja

Jeśli porówna ć wyniki dotycz ące rodzajów pitych alkoholi z wynikami z 2011

roku

okazuje si ę, że:

• popularno ść piwa w śród szóstoklasistów i uczniów klas pierwszych

gimnazjum jest podobna jak cztery lata temu, nieco mniejszy jes t natomiast

odsetek pij ących piwo w śród uczniów klas trzecich gimnazjum (cztery lata temu

piło je podczas ostatniej okazji 64,5%).

•W klasach pierwszych wzrosła nieco popularno ść wina – cztery lata temu piło je

podczas ostatniej okazji 47%, w roku 2015 - 53,2%. W pozostałyc h rocznikach

odsetki uczniów pij ących wino podczas ostatniej okazji były podobne jak cztery

lata temu.

• niepokoj ący jest fakt, że w klasach szóstych SP wzrosła popularno ść wódki (i

innych mocnych alkoholi oraz drinków przygotowanych na ich bazie)- podczas

ostatniej okazji piło j ą 15,7% (cztery lata temu 8,5%). Popularno ść wódki

zmalała natomiast w klasach pierwszych gimnazjum (z 30,1% do 1 9,9%

pijących), w klasach trzecich natomiast utrzymała si ę na poziomie sprzed

czterech lat.
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Analizuj ąc rodzaje alkoholi, po jaki najcz ęściej si ęgali uczniowie podczas
ostatniej okazji mo żna zauwa żyć istotne ró żnice pomi ędzy płciami.

Dziewczęta z klas szóstych SP rzadziej niż chłopcy sięgały po piwo, natomiast wyraźnie
częściej po wino. Dziewczęta znacznie rzadziej niż chłopcy deklarowały picie wódki
(prawdopodobnie w postaci drinków). Wśród chłopców z klas szóstych SP najbardziej
popularne było piwo. W roku 2011- piwo pił podczas ostatniej okazji taki sam odsetek
dziewcząt, wino –odsetek wyższy-70%, wódkę odsetek wyższy- 10%. W przypadku
chłopców odnotowano podobny jak w roku 2015 odsetek pijących piwo, nieco mniejszy
odsetek chłopców pijących wino oraz trzykrotnie mniejszy odsetek pijących wódkę.
Oznacza to, że w roku 2015 odsetek chłopców pijących wódkę podczas ostatniej okazji
wzrósł znacząco.

• Procentowanie do osób, które kiedykolwiek piły alkohol.   

Wykres  88: Rodzaje pitych napojów alkoholowych - ostatnia okazja   
– podział na płeć – kl. 6 SP

9.1.6.  Rodzaj pitego alkoholu – dziewczęta i chłopcy
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Wykres 89: Rodzaje pitych napojów alkoholowych – ostatnia okazja  
– podział na płeć – kl. 1 G

*Procentowanie do tych osób, które kiedykolwiek piły alkohol. 

W klasach pierwszych gimnazjum w grupie chłopców najbardziej p opularnym
alkoholem jest wino. Podczas ostatniej okazji piło je ponad 56 %.
Wśród dziewcz ąt najbardziej popularne okazało si ę piwo, piło je ponad 47%.
W porównaniu z najmłodszą frakcją badanych uczniów, dziewczęta z klas pierwszych
częściej sięgają po wódkę i piwo, rzadziej po wino.
Chłopcy z klas pierwszych istotnie rzadziej deklarowali, że podczas ostatniej okazji
pili piwo i wódkę, częściej natomiast wskazywali na wino.
Cztery lata wcześniej podobny odsetek dziewcząt w klasach pierwszych pił piwo,
znacznie wyższy sięgał po wino i nieco niższy po wódkę. W roku 2011 chłopcy
zdecydowanie częściej sięgali po piwo, znacząco rzadziej po wino i zdecydowanie
częściej podczas ostatniej okazji si ęgali po wódk ę (40,4%).
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9.1.6.  Rodzaj pitego alkoholu 
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*Procentowanie do tych osób, które kiedykolwiek piły alkohol.   
*Niskie liczebności  

Wykres 91: Rodzaje pitych napojów alkoholowych - ostatnia okazja
– podział na płeć - kl. 3 G

9.1.6.  Rodzaj pitego alkoholu 
– dziewczęta i chłopcy

W klasach trzecich gimnazjum w grupie chłopców zdecydowanie n ajbardziej
popularnym alkoholem jest piwo. Podczas ostatniej okazji pił o je ponad 61%
spośród nich.
Wśród dziewcz ąt piwo tak że okazało si ę najbardziej popularne, piło je 55,1%.
W przypadku dziewcząt niemal tak samo popularne okazało się wino i wódka, piło je
odpowiednio 30,8% i 32,1% dziewcząt.
Wśród chłopców wino i wódka cieszyły się także podobną popularnością, także
równie często jak dziewczęta.
Cztery lata wcześniej podobny odsetek dziewcząt wskazywał, iż pił podczas ostatniej
okazji piwo, nieco większy odsetek deklarował picie wina (38,6%), zbliżony odsetek
deklarował picie wódki. W przypadku chłopców spadł odsetek pijących piwo
(z 73,1%), niższy był odsetek pijących wino, a także sięgających po wódkę (wzrost
pomiędzy rokiem 2011 a 2015 z 21,8% do 28,4%).
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9.1.7.   Picie alkoholu  - powody 

W badaniu poproszono uczniów, którzy kiedykolwiek pili alkohol o to, by przypomnieli
sobie powody, które ich zdaniem sprawiły, że sięgnęli po niego po raz pierwszy.
Respondenci mogli wskazać jedną lub dwie odpowiedzi.
We wszystkich analizowanych grupach wiekowych podstawowym powodem
sięgni ęcia po alkohol była ciekawo ść. Wskazało ją ponad 74,3% trzynastolatków,
ponad 3/4 czternastolatków i szesnastolatków.

Znaczna cz ęść uczniów - od 13,7% do 16% - w poszczególnych rocznikach
stwierdziła, że piła alkohol z innego powodu ni ż te, które zostały wymienione w
ankiecie .

Wśród najczęściej podawanych powodów (spoza listy) uczniowie wymieniali:
• W klasach 6 SP:
- Nowy Rok, zabawę i uroczystości rodzinne.

• W klasach 1 G:
- dla przyjemności, dla towarzystwa,

• W klasach 3 G:
- dla towarzystwa, dobrej zabawy,

Na trzecim miejscu w śród powodów pierwszego wypicia alkoholu uczniowie
wymieniali ch ęć poczucia si ę swobodniej, pewniej, a zaraz potem ch ęć

zapomnienia o problemach w domu.
Niewielki odsetek uczniów deklarował, iż powodem sięgnięcia po raz pierwszy po
alkohol były problemy w szkole lub z koleżankami/kolegami, a także chęć uczynienia na
złość rodzicom.
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9.2. Upijanie się 
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9.2.1.  Rozpowszechnienie  upijania się :
klasy szóste SP

Wśród uczniów klas szóstych SP

odsetek tych, którzy przynajmniej raz

w życiu upili się wynosił 2,9%.

Oznacza to, że niemal co

trzydziesty ucze ń z tego rocznika

ma za sob ą przynajmniej jeden

epizod intoksykacji.

Nie odnotowano istotnej ró żnicy

w tym zakresie pomi ędzy chłopcami

i dziewcz ętami.

Co najmniej raz w życiu upiło się 2,4%

badanych trzynastolatek i 3,3%

trzynastolatków.

Wykres 92, 93 i 94:
Upijanie si ę - klasy 6 SP
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9.2.1.  Rozpowszechnienie upijania się: 
klasy pierwsze gimnazjum 

W klasach pierwszych gimnazjum

już co ósmy badany ucze ń (12,4%)

przyznaje, i ż przynajmniej raz

w życiu upił si ę.

Nie odnotowano, podobnie jak w

klasach szóstych, istotnej różnicy

pomiędzy odsetkami dziewcząt i

chłopców w tym zakresie.

Przynajmniej raz w życiu upiło się

15,3% uczennic klas pierwszych oraz

10,3% chłopców z tego rocznika.

Warto podkreślić, iż odsetek

nastolatków, którzy upili się w

pierwszych klasach gimnazjum, był

pięciokrotnie wyższy niż odsetek

upijających się uczniów szóstych klas

szkół podstawowych.

Wykres 95, 96 i 97:
Upijanie si ę - klasy 1 G
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9.2.1.  Rozpowszechnienie  upijania się: 
klasy trzecie  gimnazjum 

Wśród uczniów trzecich klas

gimnazjum odsetek tych, którzy

przynajmniej raz w życiu upili

się jest istotnie wy ższy ni ż w

klasach pierwszych gimnazjum

(wzrost z 12,4% do 42,7%).

Na uwagę zasługuje fakt, iż

odsetek dziewcząt mających takie

doświadczenia jest istotnie

wyższy niż odsetek chłopców

(54,8%% vs. 32%).

W Policach zaobserwowano więc,

podobnie jak w przypadku picia

alkoholu, zjawisko zacierania się

różnic pomiędzy płciami i tzw.

emancypacj ę dziewcz ąt w

patologii, wyra źnie widoczn ą w

przypadku upijania si ę na

poziomie gimnazjum. Zjawisko

to nale ży uzna ć za powa żne

wyzwanie dla osób

profesjonalnie zajmuj ących si ę

profilaktyk ą zachowa ń

problemowych młodzie ży na

terenie gminy Police.

Wykres 98, 99 i 100:
Upijanie si ę - klasy 3 G
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9.2.2.  Upijanie się w różnych okresach

Kolejne wykresy pokazuj ą problem rozpowszechnienia zjawiska upijania

się wśród dziewcz ąt i chłopców w życiu, w ostatnim roku oraz w ostatnim

miesi ącu. W klasach szóstych SP w ciągu ostatniego roku upiło się niemal tyle

samo dziewcząt, jak i chłopców (2,4% vs. 1,1%). W ciągu ostatnich 30 dni nie

upił się nikt z tej grupy wiekowej. W populacji uczniów pierwszych klas

gimnazjum odsetki dziewcząt i chłopców upijających się w ciągu ostatnich 12

miesięcy różniły się. Odsetek upijających się uczennic był wyższy niż odsetek

upijających się uczniów. Nie odnotowano natomiast różnic w przypadku

upijaj ących si ę w ci ągu ostatniego miesi ąca – 9,2% vs. 4,7%.

Wykres 101:  Upijanie się  w  życiu, ost. roku i ost. miesiącu- klasy 6 SP 

114

2,4%

2,4%

0,0%

3,3%

1,1%

0,0%

w życiu

12
miesięcy

30 dni

Upijanie się  życiu, ost. 12 mies.     
i  30 dniach- klasy 6 SP

chłopcy N=92 dziewczęta N=82



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Psychologiczna  2015 

9.2.2. Upijanie się w różnych okresach

Wykres 102 i 103 :  Upijanie się  w  życiu, ost. roku i  miesiącu- klasy 1 G i 3 G. 
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9.2.2.  Upijanie się w różnych okresach

Wśród uczniów trzecich klas gimnazjum na uwagę zasługuje fakt, że odsetki

dziewcząt i chłopców upijających się w ciągu całego życia, ostatniego roku i

ostatniego miesiąca są zróżnicowane. We wszystkich analizowanych okresach

odnotowano pod wzgl ędem rozpowszechnienia upijania si ę istotne ró żnice

pomi ędzy płciami. Zdecydowanie wy ższe były odsetki upijaj ących si ę

dziewcz ąt np. w ostatnim miesi ącu przed badaniem upiło si ę 22,6% z nich, a w

grupie chłopców 13,4%.

Uwagę zwraca znaczny wzrost odsetka upijaj ących si ę dziewcz ąt i chłopców w

porównaniu z klasami pierwszymi gimnazjum. Wzrost ten jest rów nie

dynamiczny w grupie uczennic jak i uczniów: z 14,3% do 50% w ostat nim roku

w przypadku dziewcz ąt i z 5,6% do 27,8% w przypadku chłopców.

Odsetek dziewcz ąt upijaj ących si ę w ostatnim miesi ącu wzrasta pomi ędzy

klasą pierwsz ą a trzeci ą z 9,2% do 22,6%, a w grupie chłopców z 4,7% do

13,4%.
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9.2.3.  Częstotliwość upijania się 

Tabela  6: Częstotliwość  upijania się  w ostatnich 30 dniach – klasy 6 SP, 1 G i 3 G.  

Nigdy lub 
rzadko 
upijaj ący si ę 

Często 
upijaj ący si ę

Regularnie 
upijaj ący si ę 

W szóstych klasach nikt z uczniów nie upił się w ciągu ostatniego miesiąca.

Sytuacja nieco zmienia się w grupie gimnazjalistów. Wśród uczniów pierwszych

klas gimnazjum odnotowano 2,2% osób , które deklarowały, że upiły si ę co

najmniej 3 – 9 razy w ostatnim miesi ącu. W trzecich klasach gimnazjum grupa

często upijaj ącej si ę młodzie ży stanowi 3,4%.

W badaniu odnotowano niskie odsetki osób regularnie upijaj ących si ę w

ostatnim miesi ącu: 0,5% w klasach pierwszych i 1,6% w klasach trzecich.

Dla porównania w roku 2011 w klasach pierwszych zanotowano 2,4 %

regularnie upijaj ących si ę, zaś w klasach trzecich żaden z uczniów nie

deklarował takiej cz ęstotliwo ści upijania si ę.
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klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G
ani razu

100,0% 93,5% 82,3%

1-2 razy
0,0% 3,8% 12,7%

3-5 razy
0,0% 2,2% 2,8%

6-9 razy
0,0% 0,0% 0,6%

10-19 razy
0,0% 0,0% 0,5%

20-39 razy
0,0% 0,0% 0,0%

40 lub wi ęcej 
razy 0,0% 0,5% 1,1%
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9.2.4. Rozpowszechnienie upijania się   –
porównanie  wyników  z roku 2007, 2011  i 2015

Wykres 104 i 105 :  Upijanie się   w  życiu oraz ostatnim roku – porównanie wyników    
badań z roku 2007, 2011 i 2015,
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9.2.4.  Rozpowszechnienie  upijania się  
– porównanie  wyników  z roku 2007,  2011  i  2015

Wykres 106 : Upijanie się  w  ciągu ostatnich 30 dni – porównanie wyników badań 
z roku 2007, 2011 i 2015.

Porównanie wyników dotyczących rozpowszechnienia picia alkoholu w roku 2007,
2011 i 2015 wskazuje, że:

• pomiędzy rokiem 2007 a 2015 odnotowano istotny spadek odsetka uczniów,
którzy upili się przynajmniej raz w życiu w klasach szóstych SP, odnotowano także
spadek odsetka upijających się w klasach pierwszych i trzecich gimnazjum
pomiędzy rokiem 2007 i 2015 oraz 2011 i 2015.

•odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy upili się w ostatnim roku przed
badaniem w klasach szóstych SP pomiędzy rokiem 2007 a 2015. Wyraźny spadek
odsetka upijaj ących si ę w ostatnim roku odnotowano pomi ędzy rokiem 2011
i 2015 w klasach pierwszych gimnazjum - z 33,5% w roku 2011 do 9, 2%
w 2015. W klasach trzecich pomi ędzy rokiem 2007 i 2015 był to spadek
z 63,3% do 38,2%.

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy upili się w ostatnim miesiącu
przed badaniem w klasach trzecich gimnazjum pomiędzy rokiem 2007 a 2015:
z 37,8% do 17,7%. W klasach pierwszych taki spadek nastąpił pomiędzy rokiem
2011 a 2015.
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10. Używanie substancji 

psychoaktywnych

- narkotyki -
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10.1.   Rozpowszechnienie używania narkotyków: 
klasy szóste SP

Wśród uczniów klas szóstych

szkół podstawowych odsetek tych,

którzy przynajmniej raz w życiu

używali narkotyków wynosił 5,1%.

Odnotowano 6% chłopców którzy

mieli takie doświadczenie, wśród

dziewcząt - 3,9%.

Odnotowana różnica nie jest istotna

statystycznie.

Wykres 107,108 i 109:
Używanie narkotyków w życiu
- klasy 6 SP
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10.1.  Rozpowszechnienie używania 
narkotyków: klasy 1 G 

W pierwszych klasach
gimnazjum do u żywania
narkotyków przyznaje si ę już co
dziesi ąty badany ucze ń (9,7%).

Oznacza to niemal dwukrotny
wzrost odsetka badanych
sięgających po narkotyki - w
porównaniu z wynikami uczniów
klas szóstych SP.
Odsetek dziewcz ąt z klas
pierwszych gimnazjum, które
przynajmniej raz w życiu u żywały
jakiego ś narkotyku jest podobny
jak odsetek chłopców – 11,9% vs.
8,2%.

Wykres 110,111 i 112:
Używanie narkotyków w życiu
- klasy 1 G
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10.1.  Rozpowszechnienie używania
narkotyków:  klasy  3 G

W klasach trzecich gimnazjum
odnotowano „skokowy” ponad
2-krotny wzrost odsetka
uczniów, którzy cho ć raz w
życiu si ęgnęli po narkotyk
(31,5%) w porównaniu z
wynikami uczniów klas
pierwszych gimnazjalnych
(11,9%). Różnica pomi ędzy
odsetkami u żywających
narkotyków w klasach
pierwszych i trzecich jest
istotna statystycznie.

Nie odnotowano ró żnic w
zakresie rozpowszechnienia
używania narkotyków ze
wzgl ędu na płe ć. Odsetek
dziewcz ąt, które maj ą za sobą
doświadczenie u żywania
narkotyków – w tej frakcji
wiekowej wynosi 29,3%,
odsetek chłopców – 33,3%.

Wykres 113,114 i 115:
Używanie narkotyków w życiu
- klasy 3 G
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10.2.   Używanie  leków  uspokajających 
i nasennych  bez  zalecenia  lekarza

Wykres 116 i 117: Używanie leków – podział na klasy i na płeć.
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10.3.   Używanie dopalaczy

Wykres 118 i 119: Używanie dopalaczy– podział na klasy i płeć
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10.3.  Używanie  leków  uspokajających 
i dopalaczy 

W klasach szóstych SP w Policach odnotowano 6,4 % uczniów, którzy przynajmniej raz

w życiu używali leków uspokajających lub nasennych bez zalecenia lekarza. W klasach

pierwszych gimnazjum odsetek ten wynosił także 6,4%, a w trzecich 16,2%. Odnotowano

istotne ró żnice pod wzgl ędem rozpowszechnienia u żywania leków pomi ędzy

klasami szóstymi SP i pierwszymi gimnazjum oraz trzecimi gimna zjum.

Problem u żywania leków uspokajaj ących lub nasennych bez zalecenia lekarza jest

bardziej widoczny w populacji dziewcz ąt. Trzecioklasistki ko ńczące nauk ę

w gimnazjum, po tego typu leki si ęgały prawie 4-krotnie wi ęcej ni ż chłopcy – 26,5%

vs. 7,2%.

W badaniu poddano tak że analizie u żywanie (w skali całego życia) tzw. dopalaczy.

Nie odnotowano znacz ącej ró żnicy w zakresie rozpowszechnienia u żywania

dopalaczy w klasach szóstych SP oraz pierwszych gimnazjum i trzec ich gimnazjum.

Różnice pomi ędzy odsetkami dziewcz ąt i chłopców u żywających dopalaczy

odnotowano w klasach trzecich gimnazjum. Odsetek u żywających chłopców jest tu

niemal o śmiokrotnie wy ższy ni ż odsetek u żywających dziewcz ąt (9,3% vs. 1,2%).

Jeśli porównamy te wyniki z wynikami z roku 2011 mo żna stwierdzi ć, że:

• W roku 2015 odnotowano znacz ący spadek odsetka osób u żywających dopalaczy

w porównaniu z rokiem 2011 w klasach pierwszych gimnazjum: z 11 ,7% do 1,4%

oraz w klasach trzecich gimnazjum: z 14,3% do 5,5%.

• Odnotowano w obu rocznikach gimnazjalnych znacz ący spadek odsetków

używających dopalaczy w śród dziewcz ąt i chłopców. W śród szesnastoletnich

uczennic był to spadek z 8,4% do 1,2%, a w grupie chłopców z 20% d o 9,3%.
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10.4.  Używanie substancji psychoaktywnych -
rodzaje  substancji:  klasy szóste SP 

Odsetki uczniów u żywających narkotyków w klasach szóstych s ą bardzo

niskie. Nie odnotowano osób, które u żyły marihuany, 2,3% si ęgnęło po

substancje wziewne. Na uwag ę zasługuje fakt, i ż nikt z badanych uczniów

nie zaznaczył znajduj ących si ę na li ście dwóch substancji, które w

rzeczywisto ści nie istniej ą tj. Ronadromu i DHX (test wiarygodno ści).

Oznacza to, że badani rzetelnie udzielili odpowiedzi na pytanie o używanie

narkotyków i należy założyć, iż zgromadzone dane dobrze odzwierciedlają

sytuację w tym zakresie w analizowanej populacji. Szóstoklasiści pytani o to,

gdzie w Policach najłatwiej można zdobyć narkotyki wskazywali na kluby, puby i

dyskoteki. Pytani o to, skąd wzięli narkotyki których użyli wskazywali najczęściej

na koleżankę/kolegę.

Wykres 120: Rodzaje u żywanych środków  klasy 6 SP    N= 172
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Wśród substancji u żywanych przez uczniów klas pierwszych gimnazjum,

najczęściej wymieniana jest marihuana lub haszysz. W całej badanej p opulacji,

użyło jej przynajmniej raz w życiu 7,1%. W roku 2011 odsetek ten był wy ższy i

wynosił 13,5%. To podobny odsetek jak ten, który odnotowano w 2007 roku (5,1%).

Drugą substancją wskazywaną przez pierwszoklasistów jest amfetamina (1%) i

ecstasy (1%). Podobnie jak w klasach szóstych nikt z uczniów nie zaznaczył

znajduj ących si ę na li ście dwóch substancji, które w rzeczywisto ści nie istniej ą

tj. Ronadromu i DHX (test wiarygodno ści). Uczniowie klas pierwszych pytani o to,

skąd wzięli narkotyki, których użyli, wskazali najczęściej na koleżankę/kolegę oraz

zakup od osoby znanej znajomym. Najczęstszym powodem pierwszego sięgnięcia po

narkotyki była w ich opinii ciekawość. Zdaniem uczniów z tego rocznika najłatwiej

narkotyki można zdobyć w Policach w klubach i pubach, dyskotekach oraz

kontaktując się bezpośrednio z dealerem.

Wykres 121: Rodzaje u żywanych środków  klasy  1 G    N=170

10.4.  Używanie substancji psychoaktywnych 
- rodzaje   substancji:  klasy  I  gimnazjum
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Wśród uczniów klas trzecich wyraźnie (niemal 4-krotnie) wzrasta odsetek osób, które

sięgnęły przynajmniej raz w życiu po marihuanę lub haszysz- 26,5%.. Różnica

pomiędzy odsetkami jest istotna statystycznie. Takie do świadczenia w roku 2011

miało a sob ą 33,9% szesnastolatków. Drugą substancją „najpopularniejszą” wśród

uczniów klas trzecich okazała się amfetamina, po którą przynajmniej raz w życiu

sięgnęło 5,5% uczniów. 4,4% uczniów deklarowało, że używało ecstasy, 3,3%-

kokainę, pojedyncze osoby wskazały na heroinę oraz substancje wziewne. Badani

pytani o to, skąd wzięli narkotyki, których użyli, wskazali na koleżankę/kolegę

(poczęstunek lub zakup). Najczęstszym powodem pierwszego sięgnięcia po narkotyki

była ciekawość. Zdaniem uczniów z tego rocznika najłatwiej narkotyki można zdobyć w

Policach w klubach i pubach, dyskotekach, na dworcu. Podobnie jak w roku 2011

pojedyncze osoby wskazały na szkołę jako miejsce, gdzie uczniowie nawiązują kontakt

z osobami mającymi dostęp do narkotyków).

Wykres 122: Rodzaje u żywanych środków  klasy  3 G    N= 180 

10.4.  Używanie substancji psychoaktywnych 
- rodzaje  substancji:  klasy  III  gimnazjum
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Wykres 123 i 124: U żywanie marihuany lub haszyszu- ost. rok i ost. miesi ąc
- klasy 1 i 3 G

10.5.  Marihuana i haszysz
Używanie w różnych okresach

130

23,8%

21,4%

4,8%

28,9%

24,7%

10,3%

w życiu

12 miesięcy

30 dni

Używanie marihuany lub haszyszu w  życiu,
ost. 12 mies. i  30 dniach- klasy  3G 

chłopcy N=96 dziewczęta N=85

8,2%

7,1%

2,0%

6,4%

6,4%

2,7%

w życiu

12 miesięcy

30 dni

Uźywanie marihuany w  życiu, ost. 12 mies.                     
30 dniach- klasy  3G

chłopcy N=122 dziewczęta N=85



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Psychologiczna  2015 

10.5.  Marihuana i haszysz
Używanie w różnych okresach

W klasach pierwszych gimnazjum marihuan ę przynajmniej raz w życiu u żyło

8,2% dziewcz ąt i 6,4% chłopców. W ostatnim roku odpowiednio: 7,1%

dziewcz ąt i 6,4% chłopców, a w ostatnim miesi ącu - 2% dziewcz ąt i 2,7%

chłopców.

Szczegółowej analizie poddano odsetki osób u żywających marihuany lub

haszyszu w klasach trzecich gimnazjum w okresie całego życia, ostatniego

roku oraz miesi ąca. W klasach trzecich gimnazjum po marihuanę sięgnęło

w życiu 23,8% dziewcząt i 28,9% chłopców. W ostatnim roku przed badaniem

odpowiednio: 21,4% i 24,7%, co oznacza, że dla większości badanych sytuacja ta

miała miejsce w ostatnim roku przed badaniem. W ciągu ostatniego miesiąca tego

narkotyku używało 4,8% dziewcząt i 10,3% chłopców. Na uwagę zasługuje

dynamika wzrostu odsetków osób u żywających marihuany w ci ągu życia

pomi ędzy klas ą pierwsz ą gimnazjum a trzeci ą gimnazjum: z 7,1% do 26,5%.

Porównanie wyników z danymi z roku 2011 wskazuje, że spadł nieco odsetek

uczniów klas trzecich u żywających marihuan ę w życiu: z 33,9% do 26,5%.

W grupie dziewcz ąt odsetek osób, które u żywały marihuany co najmniej raz

w życiu wynosił w roku 2011 - 25,2% za ś w roku 2015 - 23,8%, w grupie

chłopców odpowiednio w roku 2011- 40%, a w roku 2015 - 24,7%.

Znaczący spadek odsetka u żywających w klasach trzecich w roku 2015 wi ąże

się więc ze zmniejszeniem liczby si ęgających po t ę substancj ę wśród

chłopców.
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10.6. Rozpowszechnienie  używania narkotyków 
porównanie  wyników  z roku  2007, 2011  i  2015

Wykres 125 :  U żywanie narkotyków w  życiu – porównanie wyników badań z roku 
2007,  2011 i 2015
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Porównanie wyników dotyczących rozpowszechnienia używania narkotyków w roku
2007, 2011 i 2015 wskazują, że:

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy używali narkotyków
przynajmniej raz w życiu w klasach pierwszych pomiędzy rokiem 2011 i 2015.

• w klasach trzecich gimnazjum odnotowano taką różnicę pomiędzy rokiem 2007 i
2015 (spadek z 47,3% do 31,5%), nie odnotowano różnicy pomiędzy rokiem 2011 i
2015.

• poziom rozpowszechnienia używania narkotyków w klasach szóstych był
porównywalny z rokiem 2007 – po narkotyki przynajmniej raz w roku sięgnął co
dwudziesty uczeń z tego rocznika. W roku 2011 odsetek ten był nieco niższy -1,9%.
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11. Używanie substancji 

psychoaktywnych

- wiek inicjacji -
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11.  Wiek inicjacji - klasy 6 SP

Jak pokazuje wykres, wśród palących uczniów klas szóstych SP największy

odsetek stanowiły osoby, które po raz pierwszy zapaliły papierosa w wieku 10-13

lat, a więc pomiędzy klasą czwartą a szóstą szkoły podstawowej. Niemal ¼

palących uczniów z tego rocznika deklarowała, że ich inicjacja nikotynowa miała

miejsce bardzo wcześnie tj. gdy mieli 9 lat lub mniej.

W przypadku uczniów pijących największą grupę także stanowiły osoby, który po

raz pierwszy piły alkohol w wieku 10-13 lat- ponad 81%. 1/6 pijących z tego

rocznika zadeklarowała, że miało to i miejsce, gdy mieli 9 lat lub mniej.

Wśród uczniów klas szóstych nie odnotowano osób używających marihuanę lub

haszysz.

Wykres 126: Wiek inicjacji – klasy 6 SP – odsetki w śród osób u żywających  
danych substancji 
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11.  Wiek inicjacji – klasy 1 G 

Wykres 127: Wiek inicjacji -klasy 1 G – odsetki w śród u żywających    
danych substancji 

Wśród palących uczniów klas pierwszych gimnazjum największy odsetek stanowiły

osoby, które po raz pierwszy zapaliły papierosa w wieku 10-13 lat, a więc pomiędzy

klasą czwartą szkoły podstawowej i początkiem nauki w gimnazjum - ponad 84%.

16% palących wskazało, że ich inicjacja nikotynowa miała miejsce znacznie

wcześniej tj. gdy mieli 9 lat lub mniej.

W przypadku uczniów pijących największą grupę także stanowiły osoby, który po raz

pierwszy piły alkohol w wieku 10-13 lat, co ósmy badany zadeklarował, że miało to

miejsce w wieku 9 lat lub wcześniej. Osoby, które przyznały się do używania

marihuany najczęściej wskazywały, że po raz pierwszy sięgnęły po nią pomiędzy

10 a 13 rokiem życia - niemal 2/3, jednocześnie ponad 1/3 wskazała, że po raz

pierwszy sięgnęła po marihuanę w wieku 14 lat lub później.
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11.  Wiek inicjacji narkotykowej: 

Wśród palących uczniów klas trzecich gimnazjum największy odsetek stanowiły osoby,

które po raz pierwszy zapaliły papierosa w wieku 10-13 lat, a więc podobnie jak to miało

miejsce w przypadku młodszych uczniów. 3,3% deklarowało, że ich inicjacja nikotynowa

miała miejsce znacznie wcześniej tj. gdy mieli 9 lat lub mniej. W przypadku uczniów

pijących największą grupę także stanowiły osoby, który po raz pierwszy piły alkohol w

wieku 10 - 13 lat, zaledwie 4,4% zadeklarowało, że miało to i miejsce, gdy mieli 9 lat lub

mniej. Osoby, które przyznały się do używania marihuany najczęściej wskazywały, że po

raz pierwszy sięgnęły po nie pomi ędzy 14 a 16 rokiem życia , co dziewiąty uczeń

deklarował, że po raz pierwszy użył marihuany, gdy miał 10-13 lat, a w pojedynczych

przypadkach w wieku 9 lat t lub mniej. Ponad 8% odnotowało swoja inicjację z tym

środkiem w ostatniej klasie gimnazjum. Dane wskazuj ą, że wiek inicjacji narkotykowej

(marihuana i inne środki) jest na ogół pó źniejszy ni ż w przypadku alkoholu czy

papierosów i najcz ęściej przypada ju ż na okres gimnazjalny. Wcze śniej młodzi

ludzie rozpoczynaj ą swoje do świadczenia z papierosami i alkoholem, aby je

uprzedzi ć należy rozpocz ąć oddziaływania profilaktyczne przynajmniej w 4 klasie

szkoły podstawowej.

Wykres 128: Wiek inicjacji – klasy 3 G – odsetki w śród u żywających 
danych substancji 
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12. Rozpowszechnienie 
używania substancji 

w klasie
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TABELA  7:  Uczniowie o rozpowszechnieniu  palenia  wśród rówieśników  w klasie.

12.1.  Rozpowszechnienie używania 
substancji  psychoaktywnych
wśród uczniów w ich klasie  - 1/3

TABELA  8: Uczniowie o rozpowszechnieniu  picia alkoholu  wśród rówieśników  w 
klasie.

PALENIE

PICIE
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klasy 6 SP N=174 klasy 1 G N=207 klasy 3 G N=180

nikt 32,0% 20,4% 2,2%

kilku 49,1% 63,0% 58,3%

mniej więcej połowa 1,1% 2,6% 13,9%

większość 0,0% 2,1% 11,7%

prawie wszyscy ub wszyscy 0,6% 0,0% 6,1%

nie wiem 17,2% 11,9% 7,8%

klasy 6 SP N=174 klasy 1 G N=207 klasy 3 G N=180

nikt 54,7% 34,4% 3,3%

kilku 22,2% 41,9% 38,3%

mniej więcej połowa 0,6% 0,8% 20,6%

większość 0,6% 0,0% 18,9%

prawie wszyscy ub wszyscy 0,6% 1,5% 12,3%

nie wiem 21,3% 21,4% 6,6%
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TABELA  9:  Uczniowie o rozpowszechnieniu  upijania się  wśród rówieśników  
w klasie.

TABELA  10: Uczniowie o rozpowszechnieniu  eksperymentowania  z narkotykami  
wśród rówieśników  w klasie.

UPIJANIE SIĘ 

EKSPERYMENTOWANIE Z NARKOTYKAMI

12.1.  Rozpowszechnienie używania 
substancji  psychoaktywnych
wśród uczniów w ich klasie  - 2/3
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klasy 6 SP N=174 klasy 1 G N=207 klasy 3 G N=180

nikt 83,4% 60,4% 19,5%

kilku 4,0% 16,2% 44,4%

mniej więcej połowa 0,0% 0,0% 6,7%

większość 0,0% 0,0% 9,0%

prawie wszyscy ub wszyscy 0,0% 0,4% 3,3%

nie wiem 12,6% 23,0% 17,1%

klasy 6 SP N=174 klasy 1 G N=207 klasy 3 G N=180

nikt 73,1% 54,1% 14,5%

kilku 5,2% 17,6% 48,9%

mniej więcej połowa 0,0% 0,0% 4,5%

większość 0,0% 0,0% 2,2%

prawie wszyscy ub wszyscy 0,0% 0,0% 4,4%

nie wiem 21,7% 28,3% 25,5%
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TABELA 11:  Uczniowie o rozpowszechnieniu używania narkotyków w klasie.  

UŻYWANIE NARKOTYKÓW

TABELA 12:  Uczniowie o rozpowszechnieniu używania  dopalaczy  w klasie.  

UŻYWANIE 
DOPALACZY

12.1. Rozpowszechnienie używania 
substancji  psychoaktywnych
wśród uczniów w ich klasie  - 3/3

140

klasy 6 SP N=174 klasy 1 G N=207 klasy 3 G N=180

nikt 72,5% 68,2% 40,5%

kilku 4,1% 3,4% 21,1%

mniej więcej połowa 0,0% 0,4% 0,6%

większość 0,0% 0,0% 1,1%

prawie wszyscy ub wszyscy 0,6% 0,0% 2,2%

nie wiem 22,8% 28,0% 34,5%

klasy 6 SP N=174 klasy 1 G N=207 klasy 3 G N=180

nikt 79,4% 65,2% 27,7%

kilku 0,6% 5,0% 37,8%

mniej więcej połowa 0,0% 0,0% 1,7%

większość 0,0% 0,0% 0,6%

prawie wszyscy ub wszyscy 0,0% 0,0% 2,2%

nie wiem 20,0% 29,8% 30,0%
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Jak pokazują tabele wraz z wiekiem uczniów wyraźnie spadają odsetki uczniów

przekonanych, że nikt w ich klasie nie używa określonych rodzajów substancji

psychoaktywnych.

I tak o ile w klasach szóstych 32% uczniów wyraziło przekonanie, że nikt w ich klasie

nie pali papierosów, to w klasach trzecich gimnazjum odsetek badanych którzy

wyrazili takie przekonanie wynosił już tylko 2,2%. W przypadku oceny

rozpowszechnienia picia alkoholu zanotowano spadek odsetka z 54,7% do 3,3%.

Podobnie było także w przypadku upijania się: spadek z 83,4% w klasach szóstych

SP do 19,5% w klasach trzecich gimnazjum, próbowania narkotyków: 73,1% do

14,5%, używania narkotyków z 79,4% do 27,8% oraz używania dopalaczy: z 72,5%

do 40,5%.

Warto jednocześnie zauważyć, że rosną wraz z wiekiem badanych odsetki uczniów,

którzy wyrazili przekonanie, że wszyscy lub prawie wszyscy palą papierosy lub piją

alkohol. W przypadku papierosów jest to wzrost z 0,6% do 6,1%, zaś alkoholu

z 0,6% do 12,2% (porównanie pomiędzy klasami szóstymi szkoły podstawowej

i trzecimi gimnazjum).

Odnotowano również wzrost odsetka uczniów, którzy uznali, że kilku ich

kolegów/koleżanek w klasie używa narkotyków: z 0,6% do 27,8% oraz dopalaczy:

z 4,1% do 21,1%.

12.2. Rozpowszechnienie używania 
substancji  psychoaktywnych
wśród uczniów w ich klasie - podsumowanie
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13. Akceptacja mitów 
dotyczących alkoholu 

i narkotyków
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Jak pokazuj ą wyniki badania, jednym z najwa żniejszych powodów si ęgania po

substancje psychoaktywne, wymienianych przez badanych uczn iów, jest

ciekawo ść. Dotyczyła ona ch ęci sprawdzenia efektów działania tych substancji

na organizm i zachowanie, a tak że potwierdzenia opinii i przekona ń, które

uczniowie mieli okazj ę pozna ć zarówno w kontakcie z innymi rówie śnikami, jak i

dorosłymi, a tak że za pośrednictwem mediów. Dlatego jednym z celów

niniejszego badania było okre ślenie, jakie s ą przekonania i opinie uczniów na

temat działania alkoholu, narkotyków oraz szkodliwo ści ich u żywania. Bez

wiedzy o tych przekonaniach trudno stawia ć sobie za cel zmian ę postaw

uczniów, a co za tym idzie - w dłu ższej perspektywie - ich zachowa ń tak, aby

słu żyły one ich zdrowiu i pomy ślnej karierze edukacyjnej. Przekonania te s ą

także wyrazem oczekiwa ń wiązanych przez młodzie ż z używaniem okre ślonych

substancji. Pozytywne oczekiwania w tym zakresie to, jak pisa liśmy wcze śniej,

jeden z czynników ryzyka. W badaniu zapytano uczniów o to, z jak imi efektami

mamy do czynienia w sytuacji si ęgania po alkohol i narkotyki, jak oceniaj ą ich

używanie oraz jego szkodliwo ść. Opinie uczniów poszczególnych roczników

przedstawiono w tabelach na kolejnych stronach Raportu. Jeśli porównać wyniki z tymi,

które odnotowano w 2011 roku warto zaznaczyć że:

• W 2011 roku podobny odsetek szesnastolatków był przekonany, że nie można

dobrze bawić się bez alkoholu – 8,6% szesnastolatków, zaś w roku 2015 - 6,1%.

W roku 2011 8,3% szesnastolatków nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że picie

alkoholu często sprzyja przemocy, w roku 2015 -13,2% respondentów. Z wiekiem

wyraźnie rosną odsetki badanych przekonanych o pozytywnym działaniu alkoholu: o

tym, że działa on odprężająco było przekonanych 48,8% szesnastolatków, o tym, że po

alkoholu człowiek staje się bardziej towarzyski – 37,1%. Przekonanie, że alkohol

dodaje pewności siebie podziela ponad 80% szesnastolatków.

13.1.  Akceptacja mitów dotyczących alkoholu
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13.1.  Akceptacja mitów dotyczących alkoholu

144

klasy 6 SP N=173 klasy 1 G N=206 klasy 3 G N=181

Po wypiciu alkoholu człowiek czuje 

się odprężony 9,8% 18,9% 48,8%

Alkohol sprawia, że człowiek staje 

się bardziej przyjazny 8,0% 17,2% 37,1%

Dzięki alkoholowi można zapomnieć 

o swoich problemach 20,8% 21,8% 42,0%

Po wypiciu alkoholu człowiek staje 

się bardziej pewny siebie 40,9% 58,9% 80,2%

Chłopcy i dziewczęta po wypiciu 

alkoholu łatwiej 30,4% 38,6% 71,4%

TABELA 13:  Odsetki uczniów, którzy zgodzili si ę z nast ępującymi stwierdzeniami

ZGADZAM SIĘ
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13.1.  Akceptacja mitów dotyczących alkoholu

145

klasy 6 SP N=173 klasy 1 G N=206 klasy 3 G N=181

Można dobrze bawić się bez 

alkoholu 5,7% 3,3% 6,1%

Po wypiciu alkoholu można zrobić 

coś, czego się żałuje 4,7% 4,3% 3,3%

Dla osób w moim wieku picie 

napojów alkoholowych jest 

szkodliwe 5,2% 4,3% 11,1%

Picie alkoholu często sprzyja 

stosowaniu przemocy 5,7% 4,1% 13,2%

Dla osób w moim wieku upijanie jest 

szkodliwe 5,2% 2,7% 8,8%

TABELA 14:  Odsetki uczniów, którzy nie zgodzili si ę z nast ępującymi 
stwierdzeniami

NIE ZGADZAM SIĘ
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Analizując dane dotyczące stosunku młodzieży do mitów i stereotypów dotyczących
picia alkoholu i jego działania, utworzono zmienną pn: Akceptacja mitów
dotycz ących alkoholu. Zmienną zbudowano sumując punkty z odpowiedzi na
pytania 22 A - 22 J ankiety (po zrekodowaniu części skal). Zmienna przyjmuje
wartości od 10 do 50). Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0,738, co
oznacza, że utworzona skala jest jednorodna i mierzy jedną właściwość.
Stwierdzono istotną różnicę pomiędzy akceptacją mitów dotyczących alkoholu
pomiędzy uczniami klas szóstych szkoły podstawowej, a uczniami klas pierwszych
gimnazjum oraz klas pierwszych i trzecich gimnazjum. Odnotowano pod tym
wzgl ędem tak że istotne ró żnice pomi ędzy klasami szóstymi i trzecimi
gimnazjum. Akceptacja mitów dotycz ących alkoholu była najni ższa wśród
trzynastolatków, a najwy ższa wśród szesnastolatków.

Wykres 1291: Akceptacja mitów dotyczących alkoholu- porównanie średnich.
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13.2.  Akceptacja mitów dotyczących narkotyków

147

klasy 6 SP N=170 klasy 1 G N=206 klasy 3 G N=178

Po użyciu narkotyków można się lepiej bawić 15,1% 17,2% 36,0%

Użycie narkotyków pomaga osiągnąć lepsze 

wyniki w nauce 4,8% 7,2% 8,9%

Używanie narkotyków pomaga zapomnieć o 

problemach 24,1% 26,6% 42,7%

Po użyciu marihuany lub haszyszu zmniejszają 

się zahamowania,stajemy się bardziej 

otwarci 29,8% 42,1% 54,6%

Chłopcy i dziewczęta po użyciu marihuany 

łatwiej nawiązują znajomości 21,7% 27,2% 42,2%

ZGADZAM SIĘ

TABELA 15:  Odsetki uczniów, którzy zgodzili si ę z nast ępującymi 
stwierdzeniami

klasy 6 SP N=173 klasy 1 G N=206 klasy 3 G N=181

Użycie marihuany lub haszyszu powoduje 

pogorszenie koncentracji 10,0% 7,4% 14,6%

Dla osób w moim wieku używanie marihuany 

jest szkodliwe 12,9% 7,1% 16,8%

NIE ZGADZAM SIĘ

TABELA 16:  Odsetki uczniów, którzy nie zgodzili si ę z nast ępującymi 
stwierdzeniami
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Analizując dane dotyczące stosunku młodzieży do mitów i stereotypów dotyczących
używania narkotyków i ich działania, utworzono zmienną pn: Akceptacja mitów
dotyczących narkotyków. Zmienną zbudowano sumując punkty z odpowiedzi na
pytania 43 A- 43 G ankiety (po zrekodowaniu części skal). Zmienna przyjmuje
wartości od 7 do 35). Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0,730
oznacza to, że utworzona skala jest jednorodna i mierzy jedną właściwość.
Stwierdzono istotną różnicę pomiędzy akceptacją mitów i stereotypów dotyczących
narkotyków pomiędzy uczniami klas szóstych szkoły podstawowej a uczniami klas
trzecich gimnazjum oraz pierwszych i trzecich gimnazjum.
W klasach szóstych akceptacja mitów i stereotypów do świadcze ń
dotycz ących narkotyków była najni ższa, najwy ższa w klasach trzecich
gimnazjum.

Wykres 130: Akceptacja mitów dotyczących  narkotyków- porównanie średnich.
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Jeśli porównać wyniki z tymi, które odnotowano w 2011 roku warto zaznaczyć że:

• W 2011 roku podobny odsetek szesnastolatków, którzy stwierdzili, że używanie

narkotyków pomaga w nauce – 9%, w roku 2015 – 8,9%.

• W roku 2011 odsetek uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy uznal i, że

po u życiu narkotyków mo żna zapomnie ć o swoich problemach wynosił

32,8%, cztery lata pó źniej był wy ższy i wynosił 42,7%.

• W roku 2011 - 39,7% uczniów klas trzecich gimnazjum uznało, że po użyciu

marihuany lub haszyszu chłopcy i dziewczęta łatwiej nawiązują znajomości, w

roku 2015 - 42,2%.

• W roku 2011 przekonanie, że po użyciu marihuany lub haszyszu jest się

bardziej otwartym podzielało 47,9% szesnastolatków, a w roku 2015 - ponad

54%.

149

13.1.  Akceptacja mitów dotyczących narkotyków



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Psychologiczna  2015 

14. Akceptacja  przekonań 
przyzwalających na 

stosowanie przemocy
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Przedmiotem badania były także przekonania uczniów dotyczące stosowania

przemocy w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza tego czy pewne jej formy w

pewnych sytuacjach młodzież uważa za usprawiedliwione. Respondentów

poproszono, aby odnieśli się sześciu stwierdzeń mając do dyspozycji skalę od

„zdecydowanie nie” do „zdecydowanie tak”. Rozkład odpowiedzi przedstawiono w

kolejnych tabelach.

Wraz z wiekiem badanych rośnie odsetek osób przekonanych, że niektórych

konfliktów nie da się rozwiązać inaczej niż przy użyciu siły i gróźb - wzrost z 13,8%

do 27,2%.

Ponad 40% szesnastolatków podziela przekonanie, że żyjemy w czasach ostrej

rywalizacji i ci którzy sobie nie radzą, musza liczyć tylko na siebie. W grupie

trzynastolatków taką opinie podzielało 27,3%.

Przekonanie, że to normalne, że młodzież rozmawia ze sobą wulgarnym językiem

podzieliło ponad 73% uczniów klas trzecich i istotnie mniej – ponad 55% uczniów klas

szóstych.

Przekonanie racjonalizujące wykluczanie uczniów mających trudność w nawiązaniu

kontaktu z grupą podzieliło nieco ponad 33% trzynastolatków i ponad 47%

szesnastolatków.

14.1.  Akceptacja przekonań dotyczących 
agresji i przemocy
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14.1.  Akceptacja przekonań dotyczących
agresji i przemocy 

152

klasy 6 SP N=174 klasy 1 G N=207 klasy 3 G N=180

Niektórych konfliktów nie da się rozwiązać  

inaczej niż przy użyciu siły i gróźb 13,8% 17,0% 27,2%

Nauczyciel to tylko człowiek i czasem mogą 

mu puścić nerwy 20,7% 22,8% 25,5%

Żyjemy w czasach ostrej rywalizacji, ci którzy 

sobie nie radzą musza odpaść 27,3% 30,9% 40,5%

Dziewczęta często prowokują do zaczepek 

jeśli spotyka je coś przykrego, to są sobie 

same winne 51,4% 54,5% 46,2%

To normalne, że młodzież rozmawia między 

sobą własnym językiem, w którym zdarzają 

się wulgarne określenia wobec kolegów 55,4% 63,9% 73,3%

Jeśli jakiś uczeń stoi z boku, nie trzyma się  z 

grupą trudno się dziwić, że jest lekceważony 

przez kolegów/koleżanki 33,2% 41,5% 47,2%

ZGADZAM SIĘ

TABELA 17:  Odsetki uczniów, którzy zgodzili si ę z nast ępującymi stwierdzeniami
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15. Konsekwencje picia 
alkoholu i używania 

narkotyków w 
doświadczeniach uczniów
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Respondenci wypowiadali się w badaniu również na temat negatywnych

doświadczeń będących następstwem picia przez nich alkoholu w ciągu ostatnich 12

miesięcy poprzedzających badanie. W roku 2011 najczęściej w tym kontekście

wskazywali oni na problemy w nauce, z przyjaciółmi, nauczycielami lub rodzicami.

W badaniu realizowanym w roku 2007 częściej respondenci, którzy pili alkohol w

ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniach pisali o takich negatywnych

konsekwencjach picia jak bójka, a także kłopoty z policją (w klasach trzecich

gimnazjum). W roku 2015 najczęściej jako konsekwencje picia wskazywane były

przez uczniów poważne problemy z rodzicami, z przyjaciółmi, z nauczycielami oraz

gorsze wyniki w nauce. Problemy z rodzicami najczęściej zgłaszali pijący w ostatnim

roku uczniowie klas szóstych SP oraz klas trzecich gimnazjum. Szesnastolatkowie

częściej niż pozostali uczniowie wskazywali, że w ostatnim roku doświadczyli takich

konsekwencji picia jak problemy z policją.

15.1.   Konsekwencje picia alkoholu 
w doświadczeniach uczniów

154

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=32 90,4% 3,2% 6,4% 0,0%

klasy 1 G N=81 95,1% 2,5% 1,4% 1,1%

KlaSY 3 G N=150 92,7% 6,7% 0,0% 0,7%

Tabela 18: Po wypiciu przepychanka lub bójka - ostatni rok przed badaniem
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15.1.   Konsekwencje picia alkoholu 
w doświadczeniach uczniów

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=32 96,8% 0,0% 0,0% 3,2%

klasy 1 G N=81 98,9% 1,1% 0,0% 0,0%

KlaSY 3 G N=150 96,7% 3,3% 0,0% 0,0%

Tabela 19: Po wypiciu wypadek - ostatni rok przed bad aniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=32 90,5% 6,3% 0,0% 3,2%

klasy 1 G N=81 97,2% 1,4% 1,4% 0,0%

KlaSY 3 G N=150 96,6% 3,4% 0,0% 0,0%

Tabel 20: Po wypiciu pobicie lub zranienie - ostatni rok przed badaniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=32 75,3% 15,4% 9,3% 0,0%

klasy 1 G N=81 93,7% 2,5% 2,8% 1,1%

KlaSY 3 G N=150 78,6% 18,0% 2,7% 0,7%

Tabela 21: Po wypiciu powa żne problemy z rodzicami - ostatni rok przed 
badaniem 
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15.1.   Konsekwencje picia alkoholu 
w doświadczeniach uczniów

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=32 87,7% 3,0% 9,3% 0,0%

klasy 1 G N=81 90,5% 8,1% 1,4% 0,0%

KlaSY 3 G N=150 86,0% 11,3% 2,0% 0,7%

Tabela 22: Po wypiciu powa żne problemy z przyjaciółmi - ostatni rok przed   
badaniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=32 87,7% 9,3% 3,0% 0,0%

klasy 1 G N=81 95,0% 1,1% 1,4% 2,5%

KlaSY 3 G N=150 90,6% 8,0% 0,7% 0,7%

Tabela 23: Po wypiciu problemy z nauczycielami - ostat ni rok przed badaniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=32 90,4% 6,4% 3,2% 0,0%

klasy 1 G N=81 92,9% 7,1% 0,0% 0,0%

KlaSY 3 G N=150 91,3% 8,0% 0,7% 0,0%

Tabela 24: Po wypiciu problemy z chłopakiem/dziewczyn ą - ostatni rok przed 
badaniem 
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15.1.   Konsekwencje picia alkoholu 
w doświadczeniach uczniów

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=32 81,3% 9,3% 6,4% 3,0%

klasy 1 G N=81 90,8% 5,7% 3,5% 0,0%

KlaSY 3 G N=150 83,3% 9,3% 5,4% 2,0%

Tabela 25: Po wypiciu gorsze wyniki w nauce  - ostatn i rok przed badaniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=32 96,8% 3,2% 0,0% 0,0%

klasy 1 G N=81 98,6% 0,0% 0,0% 1,4%

KlaSY 3 G N=150 97,4% 2,0% 0,0% 0,6%

Tabela 26: Po wypiciu stałem/am si ę ofiar ą kradzie ży  - ostatni rok przed badaniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=32 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

klasy 1 G N=81 96,1% 1,4% 0,0% 2,5%

KlaSY 3 G N=150 92,6% 6,7% 0,0% 0,7%

Tabela 27: Po wypiciu kłopoty z policj ą  - ostatni rok przed badaniem 
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15.1.   Konsekwencje picia alkoholu 
w doświadczeniach uczniów

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=32 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

klasy 1 G N=81 97,2% 2,8% 0,0% 0,0%

klasy 3 G N=150 96,7% 2,0% 0,0% 1,3%

Tabela 28: Po wypiciu niechciane przez Ciebie do świadczenia seksualne  - ostatni 
rok przed badaniem 
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Analizując dane dotyczące konsekwencji picia alkoholu doświadczanych przez młodzież,
utworzono zmienną pn: Nasilenie negatywnych do świadcze ń związanych z piciem
alkoholu. Zmienną zbudowano sumując punkty z odpowiedzi na pytania 15 A - 15 K
ankiety. Zmienna przyjmuje wartości od 11- 44.
Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0,815 Oznacza to, że utworzona
skala jest jednorodna i mierzy jedną właściwość. Nie stwierdzono istotnej różnicy
pomiędzy stopniem nasilenia negatywnych doświadczeń związanych z piciem alkoholu
pomiędzy badanymi rocznikami. Było ono zbliżone w klasach szóstych SP, pierwszych
gimnazjum i trzecich gimnazjum.
Warto jednak zauważyć, że średnie nasilenie konsekwencji picia było nieco wyższe w
klasach szóstych, co oznacza że osoby pijące w tym wieku doświadczały częściej
negatywnych skutków sięgania po alkohol.
Istotnej ró żnicy pomi ędzy płciami nie odnotowano w tym zakresie w żadnym
z badanych roczników.
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15.2.  Nasilenie negatywnych doświadczeń 
związanych z piciem alkoholu 

n.i. n.i.

Wykres 132: Nasilenie negatywnych konsekwencji .picia alkoholu w doświadczeniach 
uczniów – porównanie średnich
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15.3.   Konsekwencje używania narkotyków
w doświadczeniach uczniów

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=8 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

klasy 1 G N=18 83,8% 4,9% 0,0% 11,3%

klasy 3 G N=51 96,1% 1,9% 1,9% 0,0%

Tabela 29: Po narkotykach przepychanka lub bójka  - o statni rok przed badaniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=8 87,3% 12,7% 0,0% 0,0%

klasy 1 G N=18 82,4% 6,3% 0,0% 11,3%

klasy 3 G N=51 92,2% 7,8% 0,0% 0,0%

Tabela 30: Po narkotykach problemy z policj ą  - ostatni rok przed badaniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=8 87,3% 12,7% 0,0% 0,0%

klasy 1 G N=18 93,7% 6,3% 0,0% 0,0%

klasy 3 G N=51 94,1% 5,9% 0,0% 0,0%

Tabela 31: Po narkotykach niechciane do świadczenia seksualne  - ostatni rok 
przed badaniem 
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15.3.   Konsekwencje używania narkotyków
w doświadczeniach uczniów

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=8 87,3% 0,0% 12,7% 0,0%

klasy 1 G N=18 88,7% 4,9% 0,0% 6,4%

klasy 3 G N=51 88,2% 9,9% 1,9% 0,0%

Tabela 32: Po narkotykach wypadek- ostatni rok przed badaniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=8 87,3% 12,7% 0,0% 0,0%

klasy 1 G N=18 82,4% 11,3% 6,3% 0,0%

klasy 3 G N=51 90,2% 7,9% 0,0% 1,9%

Tabela 33: Po narkotykach problemy z rodzicami- ostatn i rok przed badaniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=8 75,2% 12,1% 0,0% 12,7%

klasy 1 G N=18 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

klasy 3 G N=51 90,1% 7,9% 0,0% 1,9%

Tabela 34: Po narkotykach problemy z przyjaciółmi- ost atni rok przed badaniem 
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15.3.   Konsekwencje używania narkotyków
w doświadczeniach uczniów

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=8 87,3% 12,7% 0,0% 0,0%

klasy 1 G N=18 93,7% 0,0% 0,0% 6,3%

klasy 3 G N=51 98,1% 0,0% 0,0% 1,9%

Tabela 35: Po narkotykach problemy z nauczycielami- os tatni rok przed badaniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=8 75,2% 12,1% 0,0% 12,7%

klasy 1 G N=18 88,7% 4,9% 6,4% 0,0%

klasy 3 G N=51 86,3% 5,9% 3,9% 3,9%

Tabela 36: Po narkotykach gorsze wyniki w nauce - ost atni rok przed badaniem 

nigdy 

raz lub kilka 

razy w roku

raz lub kilka 

razy w miesiącu

przynajmniej raz 

w tygodniu

klasy 6 SP N=8 87,3% 12,7% 0,0% 0,0%

klasy 1 G N=18 93,7% 6,3% 0,0% 0,0%

klasy 3 G N=51 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tabela 37: Po narkotykach stałam/em si ę ofiar ą kradzie ży - ostatni rok przed 
badaniem 
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Analizując dane dotyczące konsekwencji używania narkotyków doświadczanych
przez młodzież, utworzono zmienną pn: Nasilenie negatywnych konsekwencji
dotycz ących u żywania narkotyków. Zmienną zbudowano sumując punkty
z odpowiedzi na pytania 40 A - 40 I ankiety. Zmienna przyjmuje wartości od 9-36.
Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0,891. Oznacza to, że
utworzona skala jest jednorodna i mierzy jedną właściwość.
Nie stwierdzono istotnej ró żnicy pomi ędzy nasileniem negatywnych
doświadcze ń związanych z u żywaniem narkotyków pomi ędzy badanymi
rocznikami . Nie odnotowano także w tym zakresie istotnych ró żnic pomi ędzy
płciami w analizowanych rocznikach.
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15.4.  Nasilenie negatywnych doświadczeń 
związanych z używaniem narkotyków

Wykres 132: Nasilenie negatywnych konsekwencji  używania narkotyków  
w doświadczeniach uczniów –porównanie średnich
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16. Ocena dostępności 
substancji 

psychoaktywnych 
dla młodzieży w Policach 
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16.1.  Ocena dostępności
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s ądzisz, jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie wymienion ych substancji 
w miejscowo ści, w której si ę uczysz? - PAPIEROSY

Wykres 133:  Ocena dost ępności substancji psychoaktywnych – PAPIEROSY

W opinii uczniów polickich szkół papierosy to jedna z najbardziej dostępnych
substancji dla młodzieży. Jako łatwe ich zdobycie określiło 46,2% trzynastolatków,
67% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 84,5% uczniów klas trzecich
gimnazjum.
Dla porównania w roku 2011 papierosy jako łatwe do zdobycia oc eniło 52,5%
uczniów klas szóstych SP , 75,8% uczniów klas pierwszych oraz 88,8% uczniów
klas trzecich gimnazjum. W przypadku najmłodszych badanych mo żna więc
mówi ć w roku 2015 o nieznacznym pogorszeniu sytuacji w ocenie dost ępności
papierosów dla młodzie ży.
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16.1.  Ocena dostępności
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s ądzisz, jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie wymienion ych substancji 
w miejscowo ści, w której si ę uczysz?   - PIWO

Wykres 133:  Ocena dost ępności substancji psychoaktywnych – PIWO

W opinii uczniów polickich szkół także piwo to jedna z najbardziej dostępnych
substancji dla młodzieży. Jako łatwe ich zdobycie określiło 32,6% trzynastolatków,
52,6% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 80% uczniów klas trzecich
gimnazjum.
Dla porównania w roku 2011 piwo jako łatwe do zdobycia oceniło 40,5% uczniów
klas szóstych SP, 61,7% uczniów klas pierwszych oraz 84,8% uczniów klas trzecich
gimnazjum. W przypadku uczniów klas szóstych SP oraz pierwszych
gimnazjum mo żna wi ęc mówi ć w roku 2015 o poprawie sytuacji w zakresie
dost ępności piwa dla młodzie ży.
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16.1.  Ocena dostępności
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s ądzisz, jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie wymienion ych substancji   
w miejscowo ści, w której si ę uczysz?   - WINO

Wykres 134 :  Ocena dost ępności substancji psychoaktywnych – WINO

W opinii uczniów polickich szkół wino to kolejny łatwo dostępny napój alkoholowy
dla młodzieży. Jako łatwe ich zdobycie określiło 22,9% trzynastolatków, 42,7%
uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 65,6% uczniów klas trzecich gimnazjum.
Dla porównania w roku 2011 wino jako łatwe do zdobycia oceniło 26% uczniów klas
szóstych SP, 44,1% uczniów klas pierwszych oraz 72,9% uczniów klas trzecich
gimnazjum.
W przypadku uczniów klas trzecich gimnazjum odnotowano wi ęc popraw ę
sytuacji w zakresie oceny dost ępności wina dla młodzie ży.
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16.1.  Ocena dostępności
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s ądzisz, jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie wymienion ych substancji   
w miejscowo ści, w której si ę uczysz?   - WÓDKA

Wykres 135: Ocena dost ępności substancji psychoaktywnych – WÓDKA

W opinii uczniów polickich szkół wódka jest mniej dostępna dla młodzieży w tym
mieście niż piwo czy wino. Jako łatwo dostępną wódkę określiło 13,2%
trzynastolatków, 36% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 68,4% uczniów klas
trzecich gimnazjum. Dla porównania w roku 2011 wódkę jako łatwą do zdobycia
oceniło 20,6% uczniów klas szóstych SP, 43% uczniów klas pierwszych oraz 70,9%
uczniów klas trzecich gimnazjum. W przypadku uczniów klas 6 SP i 1 G
odnotowano wi ęc w roku 2015 ni ższy odsetek osób przekonanych o łatwej
dost ępności wódki ni ż cztery lata wcze śniej.
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16.1.  Ocena dostępności
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s ądzisz, jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie wymienion ych substancji   
w miejscowo ści, w której si ę uczysz? – MARIHUANA LUB HASZYSZ  

Wykres 136: Ocena dost ępności substancji psychoaktywnych – MARIHUANA 
LUB HASZYSZ

Kolejną substancją stosunkowo łatwo dostępną dla młodzieży w opinii uczniów
polickich jest po papierosach i alkoholu marihuana i haszysz. Jako łatwo dostępne te
substancje uznało 2,8% trzynastolatków, 11,8% uczniów klas pierwszych gimnazjum
oraz 35,1% uczniów klas trzecich gimnazjum. Dla porównania w roku 2011
marihuanę i haszysz jako łatwe do zdobycia oceniło 5,1% uczniów klas szóstych SP,
14,7% uczniów klas pierwszych oraz 36,7% uczniów klas trzecich gimnazjum.
Oznacza to, że ocena dostępności marihuany i haszyszu w ocenach uczniów była w
roku 2015 podobna do tej, jaką formułowała młodzież w roku 2011.
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16.1.  Ocena dostępności
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s ądzisz, jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie wymienion ych substancji   
w miejscowo ści, w której si ę uczysz?  - AMFETAMINA 

Wykres 137: Ocena dost ępności substancji psychoaktywnych – AMFETAMINA
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Amfetamina została oceniona jako łatwo dostępna przez 3% uczniów klas szóstych
SP, 3,8% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 16,2% uczniów klas trzecich
gimnazjum. W roku 2011 amfetaminę jako łatwą do zdobycia oceniło 2,3% uczniów
klas szóstych SP, 10,6% uczniów klas pierwszych oraz 14,4% uczniów klas trzecich
gimnazjum.
Oznacza to, że w grupie uczniów klas pierwszych gimnazjum odnotowano poprawę w
zakresie oceny dostępności amfetaminy dla młodzieży.
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16.1.  Ocena dostępności
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s ądzisz, jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie wymienion ych substancji 
w miejscowo ści, w której si ę uczysz?  - ECSTASY 

Wykres 138: Ocena dost ępności substancji psychoaktywnych – ECSTASY
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Ecstasy zostało oceniona jako łatwo dostępne przez 2,3% uczniów klas szóstych SP,
2,5% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 16,2% uczniów klas trzecich
gimnazjum.
W roku 2011 ecstasy jako łatwe do zdobycia oceniło 3% uczniów klas szóstych SP,
8,2% uczniów klas pierwszych oraz 10,5% uczniów klas trzecich gimnazjum.
Oznacza to, że wśród uczniów klas 1 G odsetek osób, które uznały t ę
substancj ę jako łatw ą do zdobycia zmalał, ale w śród szesnastolatków- wzrósł.
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16.1.  Ocena dostępności
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s ądzisz, jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie wymienion ych substancji   
w miejscowo ści, w której si ę uczysz?   - HEROINA

Wykres 139: Ocena dost ępności substancji psychoaktywnych – HEROINA
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Niższe odsetki niż w przypadku amfetaminy lub marihuany oceniły jako łatwo
dostępną heroiną: 1,7% uczniów klas szóstych SP, 2,8% uczniów klas pierwszych
gimnazjum oraz 10,6% uczniów klas trzecich gimnazjum. W roku 2011 heroinę jako
łatwą do zdobycia w Policach oceniło 3% uczniów klas szóstych SP, 6,5% uczniów
klas pierwszych oraz 8,3% uczniów klas trzecich gimnazjum. Oznacza to, że ocena
dostępności heroiny w porównaniu z wynikami z roku 2011 była podobna jak cztery
lata później.
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16.1.  Ocena dostępności
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s ądzisz, jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie wymienion ych substancji   
w miejscowo ści, w której si ę uczysz?  - KOKAINA

Wykres 140: Ocena dost ępności substancji psychoaktywnych – KOKAINA
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W roku 2015 jako łatwo dostępną oceniło kokainę 2,8% uczniów klas szóstych SP,
3,1% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 15,5% uczniów klas trzecich
gimnazjum. W roku 2011 kokainę jako łatwą do zdobycia w Policach dla młodzieży
oceniło 4,8% uczniów klas szóstych SP,10% uczniów klas pierwszych oraz 10,6%
uczniów klas trzecich gimnazjum. Oznacza to, że kokainę jako łatwo dostępną
oceniły w roku 2015 większe odsetki czternastolatków i szesnastolatków niż w roku
2011.
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16.1.  Ocena dostępności
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s ądzisz, jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie wymienion ych substancji   
w miejscowo ści, w której si ę uczysz?  - DOPALACZE

Wykres 141: Ocena dost ępności substancji psychoaktywnych – DOPALACZE
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W roku 2015 jako łatwo dostępne oceniło dopalacze 7,4% uczniów klas szóstych SP,
13,1% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 25,1% uczniów klas trzecich
gimnazjum. Z wiekiem wyraźnie spada odsetek badanych, którzy deklarują, że
zdobycie dopalaczy byłoby dla nich niemożliwe.
Spadają także odsetki osób, które uznały, że dopalacze są dla nich bardzo trudno
dostępne.
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16.2.  Zakupy  papierosów i  alkoholu 
dokonywane przez  uczniów 
– w ostatnim miesiącu

175

Jak pokazuje wykres, zakup papierosów w ostatnim miesiącu przez badaniem (nie
próbę, ale zakup udany) zadeklarowało zalewie 2,5% uczniów klas szóstych i
istotnie więcej bo 9,9% uczniów klas pierwszych gimnazjum i niemal co czwarty
szesnastolatek. W przypadku piwa o udanej próbie jego zakupu pisało 1,8%
szóstoklasistów, 7,2% czternastolatków oraz niemal1/3 uczniów klas trzecich
gimnazjum. Wino kupiło w analizowanym czasie tylko 1,2 % uczniów klas 6 SP i
0,4% uczniów klas 1 G oraz co dwudziesty uczeń klas 3 G. Co siódmy badany
szesnastolatek kupił w sklepie w ostatnim miesiącu wódkę - 14,4%, w przypadku
uczniów klas pierwszych gimnazjum takiego zakupu dokonało 3,8%, a w klasach
szóstych SP - 1,2%. Porównanie wyników z danymi z roku 2011 wskazuje, że w
roku 2015 niższe były odsetki uczniów klas pierwszych i trzecich gimnazjum,
którzy zakupili samodzielnie w sklepie papierosy, znacząco niższe były także
odsetki uczniów z tych roczników, którzy kupili piwo.
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Wykres 142 : Odsetki uczniów, którzy deklarowali, że kupili papierosy oraz alkohol 
w ostatnim miesiącu przed badaniem 
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16.2.  Zakupy  papierosów  i  alkoholu 
dokonywane przez  uczniów 
– w ostatnim miesiącu

Wykres 143 : Odsetki uczniów, którzy deklarowali, że kupili papierosy oraz alkohol 
w ostatnim miesiącu przed badaniem w kawiarni, pubie, dyskotece 
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Mniejszy odsetek uczniów klas szóstych SP i pierwszych gimnazjum kupił w roku
2015 w ostatnim miesiącu wino, także mniejszy odsetek uczniów klas pierwszych
gimnazjum kupił wódkę. W klasach 3 G odsetek uczniów, którzy samodzielnie kupili
w sklepie wódkę był w roku 2015 (14,4%) podobny jak w roku 2011 (15,8%).

Jak pokazuje kolejny wykres, zakupu piwa w ostatnim miesiącu przez badaniem
(nie próbę, ale zakup udany) w kawiarni lub pubie nie zadeklarował nikt z uczniów
klas szóstych, zaledwie 2,6% uczniów klas pierwszych gimnazjum i 16% uczniów
klas trzecich gimnazjum. Nikt z uczniów klas 6 SP i klas 1 G nie zadeklarował
zakupu wina w kawiarni lub pubie, w klasach trzecich takiego zakupu dokonało
2,8% uczniów.

Nikt z badanych trzynastolatków nie zadeklarował zakupu wódki w kawiarni lub
pubie, w klasach pierwszych do takiego zakupu przyznało się 1,6% uczniów, a w
klasach trzecich gimnazjum - 7,2%.
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17. Poczucie przyzwolenia 
na sięganie po substancje 
psychoaktywne ze strony 

rodziców 
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17.1.  Rozmowy z rodzicami na temat                                                          
szkodliwości picia alkoholu 

Wykres 144: Czy kiedykolwiek rodzice rozmawiali z Tob ą o szkodliwo ści picia 
alkoholu przez młodzie ż?

Jednym z bardzo wa żnych środowisk, w których mo że i powinna by ć
prowadzona profilaktyka zachowa ń problemowych młodzie ży jest dom
rodzinny . Specjaliści podkreślają, że przekonania, postawy, zachowania rodziców
dotyczące sięgania po substancje psychoaktywne oraz zasady wprowadzone przez
nich w tym zakresie w domu, odgrywają nierzadko kluczową rolę w kształtowaniu się
postaw i zachowań młodzieży wobec używania tych substancji. W badaniu zapytano
uczniów , czy rodzice prowadzili z nimi kiedykolwiek rozmowy na temat
szkodliwo ści u żywania poszczególnych substancji, a tak że na temat problemu
agresji i przemocy w śród uczniów. Jak pokazuje wykres, w klasach szóstych SP ¼
uczniów wskazała, że rodzice nigdy nie rozmawiali z nimi o szkodliwości picia alkoholu
przez młodzież. W klasach pierwszych takiej odpowiedzi udzielił co piąty respondent.

W klasach trzecich gimnazjum takich rozmów nie odnotowało 18,3% uczniów. Odsetek
uczniów, którzy deklarowali, że takie rozmowy miały miejsce rośnie wraz z wiekiem
badanych z 58,3% do 75,1%.
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Wykres 145: Czy kiedykolwiek rodzice rozmawiali z Tob ą o szkodliwo ści 
używania narkotyków  przez młodzie ż?

17.2.  Rozmowy z rodzicami na temat                                                          
szkodliwości używania narkotyków

Niemal co trzeci badany trzynastolatek stwierdził, że rodzice nie rozmawiali z nim na
temat szkodliwości używania narkotyków przez młodzież (29,6%).

W klasach pierwszych w roku 2011 ponad 28% deklarowało, że rodzice nie prowadzili
z nimi takich rozmów, w roku 2015 – 23,2%.

Natomiast wśród szesnastolatków osoby, które twierdziły, że rodzice nie rozmawiali z
nimi o szkodliwości narkotyków stanowiły w roku 2015 20,5%, cztery lata wcześniej -
23,5%.

Podobnie jak w przypadku rozmów o alkoholu, odsetek uczniów, z którymi rodzice
rozmawiali o szkodliwości używania narkotyków rośnie wraz z wiekiem z 57,8% do
74,5%.

179

57,8%
67,2%

74,5%

29,6%
23,2%

20,5%

12,6% 9,6% 5,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

klasy 6 SP N=172 klasy 1 G N=205 klasy 3 G N=180

tak nie nie pamiętam



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Psychologiczna  2015 

17.3. Rozmowy z rodzicami na temat 
szkodliwości palenia papierosów

Wykres 146: Czy kiedykolwiek rodzice rozmawiali z Tob ą o szkodliwo ści palenia 
papierosów?
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Niemal co piąty badany trzynastolatek stwierdził, że rodzice nie rozmawiali z nim na

temat szkodliwości palenia papierosów przez młodzież (18%), w roku 2011 odsetek

ten był podobny i wynosił 15,6%.

W klasach pierwszych w roku 2011 18,2% deklarowało, że rodzice nie prowadzili z

nimi takich rozmów, cztery lata później odsetek ten był niższy i wynosił 10,1%.

Natomiast wśród szesnastolatków w 2011 roku takie osoby stanowiły 18,8% w roku

2015 odsetek ten był podobny i wyniósł 16,1%. Odsetki uczniów deklarujących, że

takie rozmowy w ich domach się odbyły rosną wraz z wiekiem badanych: z 71% do

79,5%.
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17.4.  Rozmowy z rodzicami
na temat agresji i przemocy wśród uczniów

Wykres 147: Czy kiedykolwiek rodzice rozmawiali z Tob ą o przemocy i agresji 
wśród uczniów?

W związku z faktem, i ż przedmiotem badania była tak że skala zjawiska przemocy
szkolnej, uczniów zapytano, czy rodzice rozmawiali z nimi o tym p roblemie. Jak
wynika z danych, taką rozmowę przeprowadzili rodzice ponad 64% uczniów, klas
szóstych SP, istotnie częściej wspominali o nich uczniowie klas pierwszych gimnazjum
oraz klas szóstych SP: odpowiednio 61,4% i 60%.

Przedstawione wyniki pokazuj ą, że na ogół przemoc szkolna jest przedmiotem
rozmów rodziców z dzie ćmi nieco rzadziej ni ż używanie substancji
psychoaktywnych, zwłaszcza w starszych klasach (to jest w gi mnazjum). Nie
wiemy, jakie są to rozmowy, jak rodzice przekazują uczniom informacje o szkodliwości
picia i palenia, jakich argumentów używają, w jakiej atmosferze przebiegają takie
dyskusje. Aby poszerzyć tę wiedzę konieczne byłoby przeprowadzenie pogłębionych
wywiadów grupowych i indywidualnych z rodzicami i uczniami. Odsetki uczniów
deklarujących, że ich rodzice rozmawiali z nimi o problemie agresji i przemocy wśród
młodzieży były w roku 2011 i 2007 także niższe niż odsetki deklarujące rozmowy o
szkodliwości substancji.
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17.5.  Przyzwolenie na sięganie po substancje 
psychoaktywne ze strony  matek

Wykres 148: Przyzwolenie matek na palenie papierosów – w opiniach uczniów 

Interesuj ące z punktu widzenia planowania działa ń profilaktycznych jest poznanie
opinii uczniów na temat ewentualnego przyzwolenia rodziców na sięganie po
papierosy i napoje alkoholowe. Je śli w domach nastolatków nie funkcjonuje
wyra źna norma zakazuj ąca palenia i picia, uczniowie mog ą żywić przekonanie, że
nie są to zachowania szkodliwe, które spotkaj ą się z negatywnymi
konsekwencjami ze strony rodziców. Osłabia to, a nawet niwel uje sił ę przekazu

profilaktycznego formułowanego np. w szkole . Jak pokazują kolejne wykresy, w
opinii 6,7% uczniów klas trzecich gimnazjum ich matki zgodziłyby się na zapalenie
przez nich papierosa, podobny był odsetek badanych którzy uznali, że tak postąpiliby
także ich ojcowie - 6,1%. W klasach pierwszych gimnazjum odsetki te kształtowały się
odpowiednio na poziomie 1,5% i 2,5%.
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17.5.  Przyzwolenie na sięganie po substancje 
psychoaktywne ze strony  matek

Wykres 149: Przyzwolenie matek na picie  piwa – w opin iach uczniów 

Wykres 150 : Przyzwolenie matek na picie wina – w opin iach uczniów 

183

2,9%

7,9%

26,2%

90,8%

83,0%

60,5%

6,3%

9,1%

13,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

klasy 6 SP N=171

klasy 1 G N=205

klasy 3 G N=180

tak nie nie wiem

2,9%

6,4%

32,8%

90,2%

85,3%

55,5%

6,9%

8,3%

11,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

klasy 6 SP N=171

klasy 1 G N=205

klasy 3 G N=180

tak nie nie wiem



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Psychologiczna  2015 

17.5.  Przyzwolenie na sięganie po substancje 
psychoaktywne ze strony  matek

Wykres 151: Przyzwolenie matek na picie wódki  – w opi niach uczniów 

Na uwagę zasługuje fakt, że picie piwa i wódki spotkałoby si ę zdaniem
uczniów z mniejszym przyzwoleniem ze strony ich matek i ojców n iż
palenie. Z wiekiem badanych to przyzwolenie wydaje si ę silniejsze (tj.
większe są odsetki młodych ludzi przekonanych, że takie przyzwolenie by
otrzymali).
Jednocześnie wraz z wiekiem badanych rosną odsetki osób, które nie wiedzą
z jaką reakcją mam i ojców spotkaliby się.
26,2% szesnastolatków uznało, że ich mamy zgodziłyby się na wypicie przez nich
piwa, w przypadków ojców taką opinię wyraziło 30% uczniów z tego rocznika.
32,8% deklarowało, że mama zgodziłaby się na wypicie przez nich wina,
w przypadku ojców takiej odpowiedzi udzieliło 21,7% uczniów. W klasach
pierwszych gimnazjum przekonanie o przyzwoleniu na picie wina przez mamę
wyraziło 7,9% uczniów, przez ojca - 10,5%.
Na wypicie wódki zgodnie z deklaracjami badanych zgodziłoby się 4,5% mam
i 7,8% ojców trzecioklasistów.
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Wykres 152: Przyzwolenie na palenie papierosów  ze str ony ojców –
w opiniach uczniów

W klasach szóstych uczniowie częściej niż ich starsi koledzy i koleżanki deklarowali,
że ich ojcowie nie zgodziliby się na wypalenie przez nich papierosa, a także na
wypicie wina, piwa i wódki. Z wiekiem rosną odsetki badanych, którzy nie wiedzieli, z
jaką reakcją ojców spotkaliby się w tej kwestii.

W przypadku palenia papierosów jest to wzrost z 5,2% do 15,6%.

W przypadku picia wina z 7,6% do 15%, a wódki z 5,8% do 12,8%.

17.6.  Przyzwolenie na sięganie po substancje 
psychoaktywne ze strony ojców
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17.6.  Przyzwolenie na sięganie po substancje 
psychoaktywne ze strony ojców

Wykres 153: Przyzwolenie na  picie piwa ze strony ojcó w 
- w opiniach uczniów

Wykres 154: Przyzwolenie na picie wina ze strony ojców
- w opiniach uczniów
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17.7.  Przyzwolenie na sięganie po substancje 
psychoaktywne ze strony ojców

Wykres 155: Przyzwolenie na  picie wódki ze strony ojc ów 
- w opiniach uczniów
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18. Udział i ocena zajęć 
profilaktycznych 

realizowanych 
w szkole
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18.1. Udział w zajęciach profilaktycznych  
dotyczących używania substancji 

W grupie szóstoklasistów 41,3% uczniów stwierdziło, że uczestniczyło w szkole w

ostatnim roku w zajęciach dotyczących używania alkoholu i narkotyków. W roku 2011

odsetek takich uczniów był istotnie wy ższy i wynosił ponad 52%.

Częściej udział w zaj ęciach profilaktycznych deklarowali uczniowie klas

gimnazjalnych.

W klasach trzecich gimnazjum odsetek uczniów, którzy deklarowa li, że brali

udział w takich zaj ęciach kształtował si ę na poziomie około 56,2%, cztery lata

wcześniej odsetek ten kształtował si ę na poziomie 59,4%.

Tabela 38: Czy w ci ągu ost. 12 miesi ęcy uczestniczyłe ś/aś w szkole w jakich ś, 
podczas których poruszano problemy zwi ązane z piciem alkoholu i/lub si ęganiem 
po narkotyki przez młodzie ż? 
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klasy 6 SP N=173 klasy 1 G N=206 klasy 3 G N=180

tak 41,3% 61,3% 56,2%

nie 25,5% 17,3% 16,1%

nie pamiętam 33,2% 21,4% 27,8%
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18.2. Ocena zajęć dotyczących używania 
substancji psychoaktywnych

75,2 % szóstoklasistów uczestnicz ących w tego typu zaj ęciach, oceniło je

pozytywnie (jako ciekawe), a 12,4% negatywnie (nudne).

W kl. pierwszych za ciekawe zaj ęcia uznało 70,4%, a w kl. trzecich - 54,4%,

za nudne odpowiednio: 17,9% i a ż 33,8%.

W przypadku klas trzecich gimnazjum odsetek uczestników zaj ęć, którzy

ocenili je pozytywnie był ni ższy ni ż cztery lata temu i podobny jak w roku

2007.

Tabela 39: Jak oceniasz tamte zaj ęcia? 
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klasy 6 SP N=173 klasy 1 G N=206 klasy 3 G N=180

ciekawe 75,2% 70,4% 54,4%

nudne 12,4% 17,9% 33,8%

trudno powiedzieć 12,4% 11,7% 11,8%
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18.2. Ocena zajęć dotyczących używania 
substancji psychoaktywnych

Tabela 40: Czy dzi ęki tym zaj ęciom uzyskałe ś/aś nowe i wa żne dla Ciebie 
wiadomo ści nt. problemów zwi ązanych z piciem i /lub u żywaniem narkotyków 
przez młodzie ż? 

Ponad ¾ uczestników zaj ęć w klasach szóstych uznało, że otrzymało
podczas nich nowe i wa żne dla nich wiadomo ści na temat problemów
związanych z piciem i /lub u żywaniem narkotyków przez młodzie ż.

W klasach starszych odsetki takich deklaracji wyra źnie spadaj ą i wynosz ą:
64,1 % wśród pierwszoklasistów i 44,6% w śród uczniów klas trzecich
gimnazjum.

W starszych rocznikach stosunkowo wysokie są odsetki osób, które uznały, że
takich nowych i ważnych wiadomości nie otrzymały – od 11,1% w klasach
szóstych do 39,5% w klasach trzecich gimnazjum.

Z wiekiem rosną odsetki uczniów, którzy nie mieli jednoznacznej opinii w kwestii
oceny zajęć profilaktycznych.
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klasy 6 SP N=173 klasy 1 G N=206 klasy 3 G N=180

tak 79,3% 64,1% 44,6%

nie 11,1% 22,1% 39,5%

trudno powiedzieć 9,6% 13,8% 15,9%
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18.3. Udział w zajęciach nt. problemu agresji 
i przemocy wśród młodzieży 

Tabela 41: Czy w ci ągu ost. 12 miesi ęcy uczestniczyłe ś/aś w szkole w jakich ś, 
podczas których poruszano problemy zwi ązane z agresj ą i przemoc ą wśród 
młodzie ży?

W grupie szóstoklasistów 54,8% uczniów stwierdziło, że uczestniczyło w szkole w
ostatnim roku w zajęciach dotyczących problemu agresji i przemocy wśród
młodzieży. W roku 2011 tacy uczniowie stanowili 46,9%.

Równie często udział w takich zajęciach profilaktycznych deklarowali uczniowie klas
pierwszych gimnazjum – 55,8%, w roku 2011 – istotnie mniej 45,2%. W klasach
trzecich gimnazjum odsetek ten kształtował się na poziomie 46,7% , cztery lata
wcześniej na poziomie- 56,3%, a w roku 2007 wynosił 55,6%. W roku 2015
odsetek szesnastolatków deklarujących udział w takich zajęciach był więc znacząco
niższy.

Znaczące odsetki stwierdziły, że nie pamiętają, czy uczestniczyły w takich
zajęciach: w klasach szóstych SP była to 1/4 uczniów, w klasach trzecich
gimnazjum ponad 1/3.

192

klasy 6 SP N=173 klasy 1 G N=206 klasy 3 G N=180

tak 54,8% 55,8% 46,7%

nie 19,8% 20,9% 19,4%

nie pamiętam 25,4% 23,3% 33,9%
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18.4. Ocena zajęć dotyczących problemu agresji
i przemocy wśród młodzieży

Tabela 42: Jak oceniasz tamte zaj ęcia?  (zaj ęcia nt. agresji w śród młodzie ży)

W badaniu odnotowano zróżnicowane odsetki uczniów, którzy ocenili zajęcia nt.

agresji i przemocy rówieśniczej pozytywnie (jako ciekawe). W klasach szóstych

taką opinię sformułowało 69,4% uczniów ( w roku 2011 - 80%), w pierwszych

gimnazjum – 65,6% ( w roku 2011- 67,7%), a w trzecich – mniej -50,1% (w roku

2011- 61,8%).

W badaniu zrealizowanym w roku 2007 lata wcześniej odsetki zadowolonych

wynosiły odpowiednio 64,8%, w klasach pierwszych – 52,6% a w trzecich 51,1%.

Rzadziej pozytywne opinie wyrażali uczniowie klas trzecich, znacznie częściej też

formułowali oni opinie negatywne o zajęciach.
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klasy 6 SP N=173 klasy 1 G N=206 klasy 3 G N=180

ciekawe 69,4% 65,6% 50,1%

nudne 8,6% 15,8% 23,7%

trudno powiedzieć 22,0% 18,6% 26,2%
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18.4. Ocena zajęć dotyczących problemu agresji 
i przemocy wśród młodzieży 

Tabela 43: Czy dzi ęki tym zaj ęciom uzyskałe ś/aś nowe i wa żne dla Ciebie 
wiadomo ści nt.  tego, jak rozwi ązywać problem  przemocy rówie śniczej 
w szkole? 

Ponad 76% uczestników zaj ęć nt. agresji w klasach szóstych uznało, że

otrzymało podczas nich nowe i wa żne dla nich wiadomo ści nt. tego, jak

rozwi ązywać problem przemocy rówie śniczej w szkole. Odsetki takich

deklaracji s ą znacząco ni ższe w klasach pierwszych (56,4%), a najni ższe w

trzecich (51,2%). Najbardziej krytyczni w tym względzie byli najstarsi uczniowie,

którzy najczęściej wyrażali opinię, że zajęcia nie dały im praktycznej wiedzy na temat

tego jak rozwiązywać, jak radzić sobie z problemem przemocy rówieśniczej w

szkole ( co piąty szesnastolatek). Cztery lata temu pozytywnie na temat tego aspektu

zajęć wyraziło się 71% uczestników z klas szóstych SP, 62,3% z klas pierwszych

gimnazjum i 51,5% z klas trzecich gimnazjum. Wyniki odnotowano w roku 2015

należy uzna ć za podobne jak w roku 2011 i lepsze ni ż w roku 2007.
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klasy 6 SP N=173 klasy 1 G N=206 klasy 3 G N=180

tak 76,9% 56,4% 51,2%

nie 10,7% 24,3% 28,6%

trudno powiedzieć 12,4% 19,3% 20,2%
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19. Analizy dodatkowe
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19. Nasilenie doświadczeń z używaniem 
substancji psychoaktywnych  - klasy  

Tabela 44 : Macierz korelacji pomi ędzy zmiennymi: cz ęstotliwo ść używania substancji 

w ost.30 dniach 

Kolorem czerwonym oznaczono współczynniki korelacji istotnych statystycznie.

W badaniu stwierdzono istotny pozytywny związek pomiędzy częstotliwością palenia a
częstotliwością picia alkoholu, upijania się - w klasach szóstych, oraz pomiędzy
częstotliwością palenia, picia alkoholu, upijania się i używania narkotyków (marihuany) przez
uczniów klas pierwszych i trzecich gimnazjum.

Wynik oznacza, że uczniowie, którzy cz ęściej si ęgają po jedn ą z substancji, cz ęściej
też sięgają po inne.

ile razy paliłe ś w 
ciągu ost.30 dni

ile razy piłe ś w 
ciągu ost.30 dni

ile razy piłe ś w 
ciągu ost.30 dni

ile razy marihuana 
30 dni

Korelacja Pearsona 1 ,592 ,579 ,400
Istotno ść 
(dwustronna)

,000 ,000 ,000

N 556 555 555 556

Korelacja Pearsona ,592 1 ,987 ,438
Istotno ść 
(dwustronna)

,000 ,000 ,000

N 555 560 560 560

Korelacja Pearsona ,579 ,987 1 ,432
Istotno ść 
(dwustronna)

,000 ,000 ,000

N 555 560 560 560

Korelacja Pearsona ,400 ,438 ,432 1
Istotno ść 
(dwustronna)

,000 ,000 ,000

N 556 560 560 562

 

ile razy 
paliłe ś w 
ciągu ost.30 
dni

ile razy piłe ś 
w ciągu 
ost.30 dni

ile razy piłe ś 
w ciągu 
ost.30 dni

ile razy 
marihuana 30 
dni
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19.  Płeć a nasilenie doświadczeń związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych 

Wynik wskazuje na wyraźny, a w przypadku niektórych substancji coraz silniejszy wraz z
wiekiem badanych, związek pomiędzy używaniem różnych środków (papierosów, alkoholu
i marihuany) w ostatnim miesiącu (taki związek odnotowano także w odniesieniu do
doświadczeń uczniów w ostatnim roku przed badaniem).

To bardzo wa żna zależność. Istot ą pojawiaj ących si ę w dorastaniu zachowa ń
problemowych jest to, że mają one tendencj ę do kumulowania si ę i wzajemnej
stymulacji. Oznacza to, że jedne poci ągają za sobą inne nieakceptowane, szkodliwe
sposoby zachowa ń. Jak wida ć w przypadku polickich uczniów z wszystkich
badanych roczników mo żemy mówi ć o takiej wła śnie kumulacji szkodliwych
zachowa ń związanych z substancjami. Jak poka żą dalsze analizy s ą one tak że
silnie powi ązane z innymi zachowaniami problemowymi np. stosowaniem prze mocy
w środowisku szkolnym.

Bior ąc pod uwag ę odnotowane zale żności, utworzono zmienn ą o nazwie: „Nasilenie
doświadcze ń z substancjami psychoaktywnymi”.

Zmienna ta powstała poprzez zsumowanie punktów z odpowiedzi na pytania ankiety
dotyczące częstotliwości używania alkoholu, papierosów, upijania się i używania marihuany
w ciągu ostatnich 30 dniach przed badaniem. Współczynnik Alfa Cronbacha dla skali
wynosił od 0,761. Zmienna może przyjmować wartości od 4 do 28.

W pierwszej kolejno ści analizowano zwi ązek pomi ędzy płci ą badanych a zmienn ą:
„Nasilenie do świadcze ń z substancjami psychoaktywnymi”.

W żadnym z analizowanych roczników nie stwierdzono związku pomiędzy płcią badanych
a nasileniem doświadczeń z substancjami, co oznacza, że średnie nasilenie takich
doświadczeń w ostatnim miesiącu przed badaniem było podobne w grupie dziewcząt i
chłopców.
W dalszej kolejno ści analizie poddano zwi ązek pomi ędzy zmienn ą: „Nasilenie
doświadcze ń z używaniem substancji psychoaktywnych” a ró żnymi obszarami
funkcjonowania badanych w środowisku szkolnym, ich przekonaniami i
oczekiwaniami dotycz ącymi u żywania substancji oraz ró żnymi aspektami sytuacji
w domu.
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19 .   Używanie substancji a różne  
aspekty funkcjonowania uczniów 

Utworzono zmienne :

• „Nasilenie do świadcze ń bycia ofiar ą przemocy rówie śniczej w szkole” -
Szczegółowy opis w Raporcie głównym.

• „Nasilenie do świadcze ń bycia sprawc ą przemocy rówie śniczej w szkole” -
Szczegółowy opis w Raporcie głównym.
• „Nasilenie do świadcze ń bycia ofiar ą presji rówie śniczej” - Szczegółowy opis w
Raporcie głównym.
• „Ocena dost ępności substancji psychoaktywnych” -zmienna ta powstała poprzez
zsumowanie punktów z odpowiedzi na pytania ankiety dotyczące dostępności
poszczególnych substancji psychoaktywnych. Współczynnik Alfa Cronbacha dla skali
wynosił od 0,924. Zmienna może przyjmować wartości od 10-50.

„Ocena rozpowszechnienia u żywania substancji przez uczniów w klasie” -
zmienna ta powstała poprzez zsumowanie punktów z odpowiedzi na pytania ankiety
dotyczące dostępności poszczególnych substancji psychoaktywnych. Współczynnik Alfa
Cronbacha dla skali wynosił od 0,869. Zmienna może przyjmować wartości od 6-30.

• „Akceptacja mitów dotycz ących u żywania alkoholu” - Szczegółowy opis w
Raporcie głównym.

• „Akceptacja mitów dotycz ących u żywania narkotyków” - Szczegółowy opis w
Raporcie głównym.

W analizach uwzgl ędniono tak że zmienne (opisane w głównej cz ęści raportu):

• Częstotliwo ść kłótni z rodzicami

• Ocena klimatu szkoły – szczegółowy opis tworzenia zmiennej zawart o w

Raporcie głównym

• Subiektywne poczucie szcz ęścia
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3/S.  Używanie substancji a różne 
aspekty funkcjonowania uczniów

• „Akceptacja mitów dotycz ących u żywania alkoholu ” - Szczegółowy opis w
Raporcie głównym.
• „Akceptacja mitów dotycz ących u żywania narkotyków ” - Szczegółowy opis w
Raporcie głównym.

W analizach uwzgl ędniono tak że zmienne (opisane w głównej cz ęści raportu):

• Częstotliwo ść kłótni z rodzicami

• Ocena atmosfery w domu

• Ocena klimatu szkoły – szczegółowy opis tworzenia zmiennej za warto

w Raporcie głównym

• Poczucie szcz ęścia
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19. Używanie substancji a różne aspekty 
funkcjonowania uczniów 

Tabela 45: Macierz korelacji pomi ędzy zmienn ą: ocena dost ępności substancji a
nasilenie u żywania substancji w ost.30 dniach

Tabela 46: Macierz korelacji pomi ędzy zmienn ą:  nasilenie do świadcze ń  związanych ze 
stosowaniem przemocy a nasilenie u żywania substancji  w ost. 30 dniach 

Ocena 
dost ępno ści 
substancji

Nasielnie 
używania 

subst..psych. w 
ost.30 dniach

Korelacja Pearsona 1 ,444
Istotność (dwustronna) ,000

N 310 306

Korelacja Pearsona ,444 1

Istotność (dwustronna) ,000

N 306 555

 

Ocena 
dost ępno ści 
substancji

Nasilnie u żywania 
subst..psych. w 
ost.30 dniach

Nasielnie 
używania 

subst..psych. w 
ost.30 dniach

Nasilenie 
doświadcze ń 

związanych ze 
stosowaniem 

przemocy
Korelacja 
Pearsona

1 ,447

Istotno ść ,000
N 555 552

Korelacja 
Pearsona

,447 1

Istotno ść 
(dwustronna)

,000

N 552 559

 

Nasilnie u żywania 
subst.psych. w ost.30 
dniach

Nasilenie 
doświadcze ń 
związanych ze 
stosowaniem 
przemocy
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19. Używanie substancji a różne aspekty 
funkcjonowania uczniów 

Tabela 47: Macierz korelacji pomi ędzy zmienn ą:  Akceptacja mitów dotycz ących alkoholu     
a  nasilenie u żywania substancji  w ost. 30 dniach 

Tabela 48: Macierz korelacji pomi ędzy zmienn ą:  Akceptacja mitów dotycz ących 
narkotyków  a nasilenie u żywania substancji  w ost. 30 dniach 

Akceptacja mitów 
dot.alkoholu

Nasielnie 
używania 

subst..psych. w 
ost.30 dniach

Korelacja Pearsona 1 ,403
Istotność 
(dwustronna)

,000

N 560 553

Korelacja Pearsona ,403 1
Istotność ,000
N 553 555

Akceptacja mitów dot. 
alkoholu

Nasilnie u żywania 
subst.psych. w ost.30 
dniach

 

Akceptacja mitów 
dot. narkotyków

Nasielnie 
używania 

subst..psych. w 
ost.30 dniach

Korelacja Pearsona 1 ,378
Istotność 
(dwustronna)

,000

N 554 547

Korelacja Pearsona ,378 1
Istotność ,000
N 547 555

 

Akceptacja mitów dot. 
narkotyków

Nasilnie u żywania 
subst.psych. w ost.30 
dniach
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19. Używanie substancji a różne aspekty 
funkcjonowania uczniów

Tabela 49: Macierz korelacji pomi ędzy zmienn ą:  Nasilenie do świadczania przemocy 
rówie śniczej a  nasilenie u żywania substancji  w ost. 30 dniach 

Tabela 50: Macierz korelacji pomi ędzy zmienn ą:  Ocena klimatu społecznego szkoły a 
nasilenie u żywania substancji  w ost. 30 dniach 

Nasilenie 
doświadcze ń 
związanych z 
byciem ofiar ą  

przemocy

Nasielnie 
używania 

subst..psych. w 
ost.30 dniach

Korelacja Pearsona 1 ,251
Istotność 
(dwustronna)

,000

N 560 553

Korelacja Pearsona ,251 1
Istotność 
(dwustronna)

,000

N 553 555

 

Nasilenie 
doświadcze ń 
związanych z byciem 
ofiar ą przemocy

Nasilnie u żywania 
subst.psych. w ost.30 
dniach

Ocena klimatu 
społecznego 

szkoły

Nasielnie 
używania 

subst.psych. w 
ost.30 dniach

Korelacja Pearsona 1 -,276

Istotność ,000
N 547 540
Korelacja Pearsona -,276 1
Istotność 
(dwustronna)

,000

N 540 555

Ocena klimatu 
społecznego szkoły

Nasilnie u żywania 
subst.psych. w ost.30 
dniach
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19. Używanie substancji a różne aspekty 
funkcjonowania uczniów

Tabela 51: Macierz korelacji pomi ędzy zmienn ą:  Nasilenie do świadcze ń  bycia ofiar ą 
presji rówie śniczej a nasilenie u żywania substancji  w ost. 30 dniach 

Tabela 52: Macierz korelacji pomi ędzy zmienn ą:  Poczucie szcz ęścia  a nasilenie 
używania substancji  w ost. 30 dniach 

Nasilenie do św. 
bycia ofiar ą  

presji 
rówie śniczej 

Nasielnie 
używania 

subst.psych. w 
ost.30 dniach

Korelacja Pearsona 1 ,282
Istotność 
(dwustronna)

,000

N 560 553

Korelacja Pearsona ,282 1
Istotność 
(dwustronna)

,000

N 553 555

 

Nasilenie do św. bycia 
ofiar ą presji 
rówie śniczej

Nasilnie u żywania 
subst.psych. w ost.30 
dniach

Subiektywne 
poczucie 
szcz ęścia 

Nasielnie 
używania 

subst.psych. w 
ost.30 dniach

Korelacja Pearsona 1
-0,193

Istotność 
(dwustronna)

,000

N 562 555

Korelacja Pearsona -0,193 1
Istotność 
(dwustronna)

,000

N 555 555

 

Subiektywne 
poczucie szcz ęścia 

Nasilnie u żywania 
subst.psych. w ost.30 
dniach
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19. Używanie substancji a różne aspekty 
funkcjonowania uczniów

Tabela 53: Macierz korelacji pomi ędzy zmienn ą:  częstotliwo ść kłótni z rodzicami a  
nasilenie u żywania substancji  w ost. 30 dniach 

Ocena 
rozpowszechnie

nia u żywania 
subst.psych. 

wśród uczniów

Nasilenie 
używania 

subst.psych. w 
ost. 30 dniach

Korelacja Pearsona 1 ,435
Istotność 
(dwustronna)

,000

N 335 331

Korelacja Pearsona ,435 1
Istotność 
(dwustronna)

,000

N 331 555

Nasilenie u żywania 
subst.psych. w ost.30 
dniach

 

Ocena 
rozpowszechnienia 
używania 
subst.psych. w śród 
uczniów

Tabela 54: Macierz korelacji pomi ędzy zmienn ą:   Ocena rozpowszechnienia u żywania 
substancji w klasie a nasilenie u żywania substancji  w ost. 30 dniach 

Jak cz ęsto w 
ciągu ost.12 mie ś. 

kłóciłe ś się z 
rodzicami

Nasilenie 
używania 

subst.psych. w 
ost. 30 dniach

Korelacja Pearsona 1 ,154
Istotność ,000
N 558 551

Korelacja Pearsona ,154 1
Istotność 
(dwustronna)

,000

N 551 555

Jak cz ęsto w ci ągu 
ost.12 mie ś. kłóciłe ś 
się z rodzicami

Nasilenie u żywania 
subst.psych. w ost.30 
dniach
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Jak pokazuj ą tabele, w badaniu we wszystkich analizowanych rocznikach odn otowano
m.in. nast ępujące zależności:

1. Pozytywny zwi ązek pomi ędzy nasileniem do świadcze ń z używaniem substancji
psychoaktywnych a przekonaniami na temat dost ępności substancji
psychoaktywnych w miejscu, gdzie ucz ą się badani tj. w Policach. Im większe
nasilenie doświadczeń z substancjami tym silniejsze przekonanie, że są one łatwo
dostępne. Im silniejsze przekonanie o łatwej dostępności substancji, tym większe
nasilenie doświadczeń z ich używaniem. Zależność tę obrazuje poniższy schemat:

2. Pozytywny zwi ązek pomi ędzy nasileniem do świadcze ń z  używaniem substancji 
psychoaktywnych a akceptacj ą mitów dotycz ących narkotyków. Im większe nasilenie 
doświadczeń z substancjami tym większa akceptacja mitów i nasilenie pozytywnych 
oczekiwań dotyczących narkotyków. Zależność tę obrazuje powyższy schemat. 

19. Używanie substancji a różne aspekty 
funkcjonowania uczniów

nasilenie przekonanie o dużej dostępności 

dośw. z używaniem substancji substancji psychoaktywnych 

nasilenie akceptacja mitów i pozytywne oczekiwania dot.  

dośw. z używaniem substancji używania alkoholu i narkotyków

akceptacja mitów dot. narkotyków

205



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Psychologiczna  2015 

3. Pozytywny zwi ązek pomi ędzy nasileniem do świadcze ń z używaniem substancji
psychoaktywnych a akceptacj ą mitów dotycz ących u żywania alkoholu. Im większe
nasilenie doświadczeń z substancjami tym większa akceptacja mitów i nasilenie
pozytywnych oczekiwań dotyczących używania alkoholu. Im silniejsza akceptacja mitów i
nasilenie pozytywnych oczekiwań dotyczących używania alkoholu tym większe nasilenie
doświadczeń z używaniem. Zależność tę obrazuje poniższy schemat:

4. Pozytywny zwi ązek pomi ędzy nasileniem do świadcze ń z używaniem substancji
psychoaktywnych a postrzeganiem rozpowszechnienia ich u żywania w klasie. Im
większe nasilenie doświadczeń z używaniem substancji psychoaktywnych, tym silniejsze
przekonanie o powszechności sięgania po substancje przez kolegów/koleżanki w klasie (
i odwrotnie). Zależność tę obrazuje poniższy schemat:

19. Używanie substancji a różne aspekty 
funkcjonowania uczniów

nasilenie akceptacja mitów i pozytywne oczekiwania dot.  

dośw. z używaniem substancji używania alkoholu i narkotyków

nasilenie

dośw. z używaniem substancji postrzeganie rozpowszechnienia 

używania substancji w klasie

akceptacja mitów dot. alkoholu
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5. Pozytywny zwi ązek pomi ędzy nasileniem do świadcze ń z używaniem substancji
psychoaktywnych a nasileniem do świadcze ń związanych z byciem sprawc ą
przemocy rówie śniczej w szkole. Im większe nasilenie używania tym większe nasilenie
doświadczeń bycia sprawcą przemocy rówieśniczej w szkole (i odwrotnie). Zależność tę
obrazuje poniższy schemat:

6. Pozytywny zwi ązek pomi ędzy nasileniem do świadcze ń związanych z byciem
sprawc ą przemocy rówie śniczej w szkole a nasileniem do świadcze ń bycia ofiar ą takiej
przemocy. Uczniowie, którzy s ą bardziej „zaanga żowani” w przemoc szkoln ą jako
sprawcy, silniej tkwi ą w zjawisku szkolnej przemocy rówie śniczej jako jej ofiary.
Zależność tę obrazuje poni ższy schemat:

nasilenie nasilenie doświadczeń bycia sprawcą

dośw. z używaniem substancji przemocy rówieśniczej w szkole

19. Używanie substancji a różne aspekty 
funkcjonowania uczniów     

nasilenie nasilenie doświadczeń bycia ofiarą

dośw. z używaniem substancji przemocy rówieśniczej w szkole
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7. Stwierdzono, że im wy ższa ocena klimatu społecznego szkoły, tym mniejsze
nasilenie do świadcze ń z substancjami.

Im większa częstotliwo ść kłótni z rodzicami tym wi ększe nasilenie do świadcze ń z
substancjami.

Im wyższa subiektywna ocena poczucia szcz ęścia tym mniejsze nasilenie
doświadcze ń z substancjami

19.  Używanie substancji a różne aspekty 
funkcjonowania uczniów
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20.  Wnioski
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20.  Wnioski 

1. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie losowej uczniów 30 klas
(po 10 klas z każdego rocznika). W badaniu uczestniczyli uczniowie wylosowanych
klas VI szkół podstawowych oraz klas I i III gimnazjów działających na terenie miasta
i gminy Police.

2. W badaniu zadano uczniom pytanie: Co ich zdaniem najbardziej liczy si ę w życiu?
Odpowiadając mogli wskazać jedną, dwie lub trzy najważniejsze dla nich wartości. Z
podanej listy lub uzupełnić ją wartościami istotnymi z ich punktu widzenia.
W przypadku uczniów klas szóstych najważniejszą wartością okazało zdrowie
(55,7%), a następnie dobre wykształcenie (41,1%). Ważne dla młodych ludzi okazała
się także miłość (37,5%). W przypadku uczniów klas pierwszych gimnazjum
najważniejszą wartością okazało się zdrowie, a także miłość i dobre wykształcenie.
Rzadziej natomiast badani wskazywali szczęśliwą rodzinę, przyjaźń, pieniądze oraz
spełnianie marzeń. W populacji uczniów klas trzecich gimnazjum najwa żniejsz ą
warto ścią okazało si ę zdrowie, w dalszej kolejno ści wykształcenie oraz miło ść.
Uczniowie z tego rocznika nieco częściej niż ich młodsi koledzy wymieniali ciekawą
pracę oraz pieniądze. Znacznie mniej popularna była wśród nich także taka wartość
jak wiara/religia.

3. W klasach szóstych SP zaledwie 0,6% uczniów wskazało, że nie spędza wolnego
czasu przed komputerem, w klasach pierwszych gimnazjum nikt z badanych nie
udzielił takiej odpowiedzi, natomiast w klasach trzecich gimnazjum odnotowano 0,5%
takich odpowiedzi. To wynik gorszy niż ten, który odnotowano 8 lat wcześniej -
wówczas odsetki te wynosiły odpowiednio: 7,9% w klasach szóstych, 5,7% w
klasach pierwszych gimnazjum i 4,1% w klasach trzecich. Porównanie odsetków
uczniów, którzy bardzo cz ęsto tj. prawie codziennie sp ędzają czas przed
komputerem wskazuje, że: w klasach szóstych SP w roku 2007 tacy uczniowie
stanowili 56,5%, w roku 2011 - 65,1%, a w roku 2015 – 60%.

W klasach pierwszych gimnazjum jest to wzrost od roku 2007 do 201 1 z 61,9%
do 77% a nast ępnie spadek w roku 2015 do 64,5%. W klasach trzecich w roku
2007 odsetek osób, które bardzo cz ęsto sp ędzają czas wolny przed
komputerem wynosił 72,8%, w roku 2011 wzrósł on do 83,5%, a w ro ku 2015
spadł do 75,7%.
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4. We wszystkich badanych rocznikach uczniowie przyznaj ą, że najczęściej
stosowan ą przez nich form ą przemocy w szkole jest u żywanie (w ci ągu ostatnich
12 miesi ęcy) wulgarnych słów wobec kolegów/kole żanek. W klasach szóstych
przynajmniej raz w tygodniu w taki sposób zachowywało się ponad 17% uczniów,
natomiast w pierwszych i trzecich gimnazjum istotnie więcej: ponad 22% i 36%.
Z wiekiem obserwujemy wi ęc nasilanie si ę zjawiska przemocy werbalnej. Drugą
najczęściej pojawiająca się formą przemocy (perspektywa sprawcy) jest celowe
popchni ęcie kolegi/kole żanki, wywrócenie lub podstawienie nogi. Takie
zachowania cz ęściej podejmowali uczniowie klas szóstych. Przynajmniej raz w
roku celowo popchn ęło lub wywróciło kole żankę/koleg ę ponad 39%
szóstoklasistów, ponad 28% uczniów klas pierwszych oraz pona d 30% badanych z
klas trzecich.
Z wiekiem ro śnie nasilenie przemocy polegaj ącej na wywieraniu presji
rówie śniczej dotycz ącej u żywania takich substancji jak alkohol czy papierosy.
W klasach szóstych odsetek osób, którym zdarzyło si ę namawia ć do picia
alkoholu wynosił nieco ponad 1%, w klasach pierwszych gimna zjum - ponad 4%,
zaś w trzecich –ponad 7%.

5. Wśród uczniów klas szóstych około 30% stwierdziło, że nauczyciel w ostatnim
roku przed badaniem u żywał wobec nich słów obra źliwych. O wy śmiewaniu si ę
pisało 16,6% badanych. 14,9% uczniów stwierdziło, że nauczyciel w analizowanym
okresie przynajmniej raz popchn ął ich lub szarpn ął. Jeśli porównamy wyniki z
wynikami z 2011 roku, okazuje się, że około 30% uczniów, stwierdziło, że w roku
poprzedzającym badanie nauczyciel użył wobec nich słów obraźliwych, ponad 17% że
wyśmiewał ich, a 1,2% - uderzył. Nie odnotowano wi ęc istotnej zmiany w tym
zakresie.

Wśród uczniów klas pierwszych gimnazjum 24,6% osób stwierdziło, że nauczyciel
przynajmniej raz lub kilka razy w roku u żywał wobec nich słów obra źliwych.
O wyśmiewaniu si ę pisało ponad 20% badanych. Niemal 8% uczniów stwierdziło, że
nauczyciel przynajmniej raz w ostatnim roku popchn ął ich lub szarpn ął. Jeśli
porównamy wyniki z wynikami z 2011 roku, okazuje się, że wówczas ponad 36%
uczniów, stwierdziło, że w roku poprzedzającym badanie nauczyciel użył wobec nich
słów obraźliwych, 23,3% -że wyśmiewał, a 8,4%, że uderzył. Wyniki w klasach
pierwszych wskazuj ą więc na popraw ę sytuacji w tym zakresie. W śród uczniów
klas trzecich gimnazjum ponad 52% stwierdziło, że nauczyciel przynajmniej raz w
roku u żywał wobec nich słów obra źliwych. O wy śmiewaniu si ę z taką
częstotliwo ścią pisało ponad 38% badanych. Ponad 7% uczniów stwierdziło, że
nauczyciel popchnął ich lub szarpnął. 17,8% uczniów stwierdziło, że nauczyciel użył
wobec nich słów wulgarnych (raz lub kilka razy w roku albo częściej).
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Jeśli porównamy wyniki z wynikami z 2011 roku, okazuje się, że wówczas około 40%
uczniów, stwierdziło, że w roku poprzedzającym badanie nauczyciel użył wobec nich
słów obraźliwych, około 30% że wyśmiewał się a 11,2%, że uderzył. To wyniki
wskazuj ące na brak poprawy, zwłaszcza w zakresie do świadcze ń dotycz ących
przemocy werbalnej pomi ędzy nauczycielami i szesnastoletnimi uczniami.

6. W badaniu stwierdzono istotn ą różnicę pod wzgl ędem oceny klimatu szkoły
pomi ędzy klasami pierwszymi gimnazjum oraz trzecimi gimnazjum. W klasach
szóstych ocena ta była podobna jak w pierwszych gimnazjum. Nie odnotowano również
różnicy pomiędzy klasami szóstymi SP i trzecimi gimnazjum w tym zakresie. w klasach
szóstych SP klimat szkoły został oceniony istotnie wy żej przez dziewcz ęta ni ż
przez chłopców. W pozostałych rocznikach nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy
płciami w tym zakresie.
Porównanie wyników z roku 2011 wskazuje, że 4 lata temu uczniowie ocenili
klimat szkoły, w której si ę uczyli istotnie ni żej ni ż w niniejszym badaniu.
W roku 2007 ocena klimatu społecznego szkoły była jeszcze ni ższa.
Wynik z roku 2015 nale ży więc uzna ć za optymistyczny, warto w kolejnych
badaniach obserwowa ć, czy ten pozytywny trend utrzyma si ę.

7. W roku 2015 odnotowano istotny spadek odsetka osób po inicjacji nikotynowej
w klasach szóstych i pierwszych i trzecich gimnazjum. Jest on szczególnie wyraźny
pomiędzy rokiem 2011 a 2015. W analizowanym okresie odnotowano także spadek
odsetka osób palących w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest on szczególnie wyraźny
w klasach pierwszych gimnazjum pomiędzy rokiem 2011 a 2015 (z 59,4% do 30,4%).
Zanotowano także spadek odsetka palących w ostatnim miesiącu: z 6,5% do 4%
pomiędzy rokiem 2007 a 2015 w klasach szóstych, pomiędzy rokiem 2011 z 2015
w klasach pierwszych gimnazjum oraz pomiędzy rokiem 2007 i 2015 w klasach trzecich
gimnazjum: z 49,1% do 32,5%. Wyniki wskazują na znaczące ograniczenie palenia
papierosów we wszystkich badanych rocznikach w skali ostatnich 8 lat.
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8. W roku 2015 odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy mają za sobą
inicjację alkoholową w klasach szóstych SP pomiędzy rokiem 2007 a 2015. W klasach
pierwszych gimnazjum rozpowszechnienie picia alkoholu w życiu był istotnie niższy w
roku 2015 w porównaniu z rokiem 2007 jak i 2011. Spadek odsetka pijących odnotowano
także w klasach trzecich, był on istotny pomiędzy rokiem 2007 a 2015.

Pomiędzy rokiem 2007 a 2015 odnotowano istotny spadek odsetka pijących napoje
alkoholowe uczniów szóstych klas SP, podobną tendencję zanotowano także w klasach
pierwszych i trzecich gimnazjum. Pomiędzy rokiem 2007 i 2015 odnotowano także istotny
spadek odsetka uczniów, którzy pili alkohol w ostatnim miesiącu przed badaniem
w klasach szóstych SP oraz pierwszych i trzecich gimnazjum. W klasach trzecich istotny
był także spadek odsetka uczniów pijących alkohol w ostatnim miesiącu pomiędzy rokiem
2011 i 2015.
9. W szóstych klasach szkół podstawowych w roku 2015 nie odnotowano uczniów
regularnie pijących ani często pijących. Sytuacja ta zmienia się jednak wraz z wiekiem
badanych. W grupie uczniów pierwszych klas gimnazjum 5,4% deklaruje, iż pije alkohol 3
– 9 razy w miesiącu. Odsetek regularnie pijących tj. 10 i więcej razy w miesiącu – sięga tu
1,5%. W najstarszej frakcji wiekowej odsetki te zdecydowanie rosną. W populacji
„trzecioklasistów” kończących naukę w gimnazjum co szósty badany uczeń (16%) pije
alkohol często (3-6 razy w miesiącu). Regularnie pijący stanowią 6,2% tej frakcji
wiekowej. Dla porównania, w roku 2011 regularnie pijący w ostatnim miesiącu stanowili
0% w klasach szóstych SP, w klasach pierwszych gimnazjum 4,7%, zaś w klasach
trzecich - 5,7%.

10. We wszystkich analizowanych okresach odnotowano pod względem
rozpowszechnienia upijania się istotne różnice pomiędzy płciami. Zdecydowanie wy ższe
były odsetki upijaj ących si ę dziewcz ąt np. w ostatnim miesi ącu przed badaniem
upiło si ę 22,6% z nich, a w grupie chłopców 13,4%.

Uwagę zwraca znaczny wzrost odsetka upijaj ących si ę dziewcz ąt i chłopców
w porównaniu z klasami pierwszymi gimnazjum . Wzrost ten jest równie dynamiczny
w grupie uczennic, jak i populacji uczniów: z 14,3% do 50% w ostatnim roku w przypadku
dziewcząt i z 5,6% do 27,8% w przypadku chłopców. Odsetek dziewcząt upijających się
w ostatnim miesiącu wzrasta pomiędzy klasą pierwszą a trzecią z 9,2% do 22,6%, a w
grupie chłopców z 4,7% do 13,4%.

11. Pomiędzy rokiem 2007 a 2015 odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy
upili się przynajmniej raz w życiu w klasach szóstych SP, odnotowano także spadek
odsetka upijających się w klasach pierwszych i trzecich gimnazjum pomiędzy rokiem
2007 i 2015 oraz 2011 i 2015.
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Odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy upili się w ostatnim roku przed
badaniem w klasach szóstych SP pomiędzy rokiem 2007 a 2015. Wyraźny spadek
odsetka upijających się w ostatnim roku odnotowano pomiędzy rokiem 2011 i 2015
w klasach pierwszych gimnazjum- z 33,5% w roku 2011 do 9,2% w 2015. W klasach
trzecich pomiędzy rokiem 2007 i 2015 był to spadek z 63,3% do 38,2%.

Odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy upili się w ostatnim miesiącu przed
badaniem w klasach trzecich gimnazjum pomiędzy rokiem 2007 a 2015: z 37,8% do
17,7%. W klasach pierwszych taki spadek nastąpił pomiędzy rokiem 2011 a 2015.).

12. Wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych odsetek tych, którzy przynajmniej
raz w życiu używali narkotyków wynosił 5,1%. Odnotowano 6% chłopców którzy mieli
takie doświadczenie, wśród dziewcząt -3,9%. Odnotowana różnica nie jest istotna
statystycznie. W pierwszych klasach gimnazjum do używania narkotyków przyznaje się
już co dziesiąty badany uczeń (9,7%). Oznacza to niemal dwukrotny wzrost odsetka
badanych sięgających po narkotyki - w porównaniu z wynikami uczniów klas szóstych
SP. Odsetek dziewcząt z klas pierwszych gimnazjum, które przynajmniej raz w życiu
używały jakiegoś narkotyku jest podobny jak odsetek chłopców – 11,9% vs. 8,2%.
W klasach trzecich gimnazjum odnotowano „skokowy” ponad 2-krotny wzrost odsetka
uczniów, którzy choć raz w życiu sięgnęli po narkotyk (31,5%) w porównaniu z wynikami
uczniów klas pierwszych gimnazjalnych (11,9%). Różnica pomiędzy odsetkami
używających narkotyków w klasach pierwszych i trzecich jest istotna statystycznie. Nie
odnotowano różnic w zakresie rozpowszechnienia używania narkotyków ze względu na
płeć.

13. W badaniu poddano także analizie używanie (w skali całego życia) tzw. dopalaczy.
Nie odnotowano znaczącej różnicy w zakresie rozpowszechnienia używania dopalaczy
w klasach szóstych SP oraz pierwszych gimnazjum i trzecich gimnazjum.

Różnice pomiędzy odsetkami dziewcząt i chłopców używających dopalaczy odnotowano
w klasach trzecich gimnazjum. Odsetek używających chłopców jest tu niemal
ośmiokrotnie wyższy niż odsetek używających dziewcząt (9,3% vs. 1,2%). W roku 2015
odnotowano znaczący spadek odsetka osób używających dopalaczy w porównaniu z
rokiem 2011 w klasach pierwszych gimnazjum: z 11,7% do 1,4% oraz w klasach trzecich
gimnazjum: z 14,3% do 5,5%.Odnotowano w obu rocznikach gimnazjalnych znaczący
spadek odsetków używających dopalaczy wśród dziewcząt i chłopców. Wśród
szesnastoletnich uczennic był to spadek z 8,4% do 1,2%, a w grupie chłopców z 20% do
9,3%.
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14. Na uwagę zasługuje dynamika wzrostu odsetków osób używających marihuany w
ciągu życia pomiędzy klasą pierwszą gimnazjum a trzecią gimnazjum: z 7,1% do 26,5%.
Porównanie wyników z danymi z roku 2011 wskazuje, że spadł nieco odsetek uczniów
klas trzecich używających marihuanę w życiu: z 33,9% do 26,5%. W grupie dziewcząt
odsetek osób, które używały marihuany co najmniej raz w życiu wynosił w roku 2011-
25,2% zaś w roku 2015 - 23,8%, w grupie chłopców odpowiednio w roku 2011- 40%, a
w roku 2015 - 24,7%. Znaczący spadek odsetka używających w klasach trzecich w roku
2015 wiąże się więc ze zmniejszeniem liczby sięgających po tę substancję wśród
chłopców. Porównanie wyników dotyczących rozpowszechnienia używania narkotyków
w roku 2007, 2011 i 2015 wskazują, że:

Odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy używali narkotyków przynajmniej
raz w życiu w klasach pierwszych pomiędzy rokiem 2011 i 2015. W klasach trzecich
gimnazjum odnotowano taką różnicę pomiędzy rokiem 2007 i 2015 (spadek z 47,3% do
31,5%), nie odnotowano różnicy pomiędzy rokiem 2011 i 2015.

Poziom rozpowszechnienia używania narkotyków w klasach szóstych był porównywalny
z rokiem 2007 – po narkotyki przynajmniej raz w roku sięgnął co dwudziesty uczeń z
tego rocznika. W roku 2011 odsetek ten był nieco niższy - 1,9%.

15. W badaniu stwierdzono istotną różnicę pomiędzy akceptacją mitów dotyczących
alkoholu pomiędzy uczniami klas szóstych szkoły podstawowej, a uczniami klas
pierwszych gimnazjum oraz klas pierwszych i trzecich gimnazjum. Odnotowano pod tym
względem także istotne różnice pomiędzy klasami szóstymi i trzecimi gimnazjum.
Akceptacja mitów dotyczących alkoholu była najniższa wśród trzynastolatków,
a najwyższa wśród szesnastolatków. Porównania wskazują, że w 2011 roku podobny
odsetek szesnastolatków był przekonany, że nie można dobrze bawić się bez alkoholu –
8,6% szesnastolatków, zaś w roku 2015 - 6,1%. W roku 2011 8,3% szesnastolatków nie
zgodziło się ze stwierdzeniem, że picie alkoholu często sprzyja przemocy, w roku 2015 -
13,2% respondentów. Z wiekiem wyraźnie rosną odsetki badanych przekonanych o
pozytywnym działaniu alkoholu: o tym, że działa on odprężająco było przekonanych
48,8% szesnastolatków, o tym, że po alkoholu człowiek staje się bardziej towarzyski –
37,1%. Przekonanie, że alkohol dodaje pewności siebie podziela ponad 80%
szesnastolatków.

16. Przedmiotem badania były także przekonania uczniów dotyczące stosowania
przemocy w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza tego czy pewne jej formy w pewnych
sytuacjach młodzież uważa za usprawiedliwione. Respondentów poproszono, aby
odnieśli się sześciu stwierdzeń mając do dyspozycji skalę od „zdecydowanie nie” do
„zdecydowanie tak”. Rozkład odpowiedzi przedstawiono w kolejnych tabelach.
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16. Wraz z wiekiem badanych rośnie odsetek osób przekonanych, że niektórych
konfliktów nie da się rozwiązać inaczej niż przy użyciu siły i gróźb - wzrost z 13,8% do
27,2%. Ponad 40% szesnastolatków podziela przekonanie, że żyjemy w czasach ostrej
rywalizacji i ci którzy sobie nie radzą, musza liczyć tylko na siebie. W grupie
trzynastolatków taką opinie podzielało 27,3%.
Przekonanie, że to normalne, że młodzież rozmawia ze sobą wulgarnym językiem
podzieliło ponad 73% uczniów klas trzecich i istotnie mniej – ponad 55% uczniów klas
szóstych. Przekonanie racjonalizujące wykluczanie uczniów mających trudność w
nawiązaniu kontaktu z grupą podzieliło nieco ponad 33% trzynastolatków i ponad 47%
szesnastolatków.

17. Respondenci wypowiadali się w badaniu również na temat negatywnych
doświadczeń będących następstwem picia przez nich alkoholu w ciągu ostatnich 12
miesięcy poprzedzających badanie. W roku 2011 najczęściej w tym kontekście
wskazywali oni na problemy w nauce, z przyjaciółmi, nauczycielami lub rodzicami. W
badaniu realizowanym w roku 2007 częściej respondenci, którzy pili alkohol w ciągu
ostatnich 12 miesięcy przed badaniach pisali o takich negatywnych konsekwencjach
picia jak bójka, a także kłopoty z policją (w klasach trzecich gimnazjum). W roku 2015
najczęściej jako konsekwencje picia wskazywane były przez uczniów poważne problemy
z rodzicami, z przyjaciółmi, z nauczycielami oraz gorsze wyniki w nauce. Problemy z
rodzicami najczęściej zgłaszali pijący w ostatnim roku uczniowie klas szóstych SP oraz
klas trzecich gimnazjum. Szesnastolatkowie częściej niż pozostali uczniowie wskazywali,
że w ostatnim roku doświadczyli takich konsekwencji picia jak problemy z policją.

18. W opinii uczniów polickich szkół papierosy to jedna z najbardziej dostępnych
substancji dla młodzieży. Jako łatwe ich zdobycie określiło 46,2% trzynastolatków, 67%
uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 84,5% uczniów klas trzecich gimnazjum.
Dla porównania w roku 2011 papierosy jako łatwe do zdobycia oceniło 52,5% uczniów
klas szóstych SP, 75,8% uczniów klas pierwszych oraz 88,8% uczniów klas trzecich
gimnazjum. W przypadku najmłodszych badanych można więc mówić w roku 2015
o nieznacznym pogorszeniu sytuacji w ocenie dostępności papierosów dla młodzieży.
Także piwo to jedna z najbardziej dostępnych substancji dla młodzieży. Jako łatwe ich
zdobycie określiło 32,6% trzynastolatków, 52,6% uczniów klas pierwszych gimnazjum
oraz 80% uczniów klas trzecich gimnazjum. Dla porównania w roku 2011 piwo jako łatwe
do zdobycia oceniło 40,5% uczniów klas szóstych SP, 61,7% uczniów klas pierwszych
oraz 84,8% uczniów klas trzecich gimnazjum. W przypadku uczniów klas szóstych
SP oraz pierwszych gimnazjum mo żna więc mówi ć w roku 2015 o poprawie
sytuacji w ocenie dost ępności piwa dla młodzie ży.
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Wino to kolejny łatwo dostępny napój alkoholowy dla młodzieży. Jako łatwe ich zdobycie
określiło 22,9% trzynastolatków, 42,7% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz
65,6% uczniów klas trzecich gimnazjum. Dla porównania w roku 2011 wino jako łatwe do
zdobycia oceniło 26% uczniów klas szóstych SP, 44,1% uczniów klas pierwszych oraz
72,9% uczniów klas trzecich gimnazjum. W przypadku uczniów klas trzecich gimnazjum
odnotowano więc poprawę sytuacji w zakresie oceny dostępności wina dla młodzieży.

W opinii uczniów polickich szkół wódka jest mniej dostępna dla młodzieży w tym
mieście niż piwo czy wino. Jako łatwo dostępną wódkę określiło 13,2% trzynastolatków,
36% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 68,4% uczniów klas trzecich gimnazjum.
Dla porównania w roku 2011 wódkę jako łatwą do zdobycia oceniło 20,6% uczniów klas
szóstych SP, 43% uczniów klas pierwszych oraz 70,9% uczniów klas trzecich
gimnazjum. W przypadku uczniów klas 6 SP i 1 G odnotowano wi ęc w roku 2015
niższy odsetek osób przekonanych o łatwej dost ępności wódki ni ż cztery lata
wcześniej.
Marihuanę jako łatwo dostępną uznało 2,8% trzynastolatków, 11,8% uczniów klas
pierwszych gimnazjum oraz 35,1% uczniów klas trzecich gimnazjum. Dla porównania w
roku 2011 marihuanę i haszysz jako łatwe do zdobycia oceniło 5,1% uczniów klas
szóstych SP, 14,7% uczniów klas pierwszych oraz 36,7% uczniów klas trzecich
gimnazjum. Oznacza to, że ocena dostępności marihuany i haszyszu w ocenach
uczniów była w roku 2015 podobna do tej, jaką formułowała młodzież w roku 2011.

19. Porównanie wyników z danymi z roku 2011 wskazuje, że w roku 2015 niższe były
odsetki uczniów klas pierwszych i trzecich gimnazjum, którzy zakupili samodzielnie
w sklepie papierosy, znacząco niższe były także odsetki uczniów z tych roczników, którzy
kupili piwo. Mniejszy odsetek uczniów klas szóstych SP i pierwszych gimnazjum kupił w
roku 2015 w ostatnim miesiącu wino, także mniejszy odsetek uczniów klas pierwszych
gimnazjum kupił wódkę. W klasach 3 G odsetek uczniów, którzy samodzielnie kupili
w sklepie wódkę był w roku 2015 (14,4%) podobny jak w roku 2011 (15,8%).

Zakupu piwa w ostatnim miesiącu przez badaniem w kawiarni lub pubie nie zadeklarował
nikt z uczniów klas szóstych, zaledwie 2,6% uczniów klas pierwszych gimnazjum i 16%
uczniów klas trzecich gimnazjum. Nikt z uczniów klas 6 SP i klas 1 G nie zadeklarował
zakupu wina w kawiarni lub pubie, w klasach trzecich takiego zakupu dokonało 2,8%
uczniów. Nikt z badanych trzynastolatków nie zadeklarował zakupu wódki w kawiarni lub
pubie, w klasach pierwszych do takiego zakupu przyznało się 1,6% uczniów, a w klasach
trzecich gimnazjum - 7,2%.
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20. W grupie szóstoklasistów 41,3% uczniów stwierdziło, że uczestniczyło w szkole
w ostatnim roku w zajęciach dotyczących używania alkoholu i narkotyków. W roku 2011
odsetek takich uczniów był istotnie wyższy i wynosił ponad 52%. Częściej udział
w zajęciach profilaktycznych deklarowali uczniowie klas gimnazjalnych.

75,2% szóstoklasistów uczestniczących w tego typu zajęciach, oceniło je pozytywnie
(jako ciekawe), a 12,4% negatywnie (nudne). W klasach pierwszych za ciekawe zajęcia
uznało 70,4% , a w klasach trzecich- 54,4%, za nudne odpowiednio: 17,9% i aż 33,8%.
W przypadku klas trzecich gimnazjum odsetek uczestników zajęć, którzy ocenili je
pozytywnie był niższy niż cztery lata temu i podobny jak w roku 2007.

Ponad ¾ uczestników zajęć w klasach szóstych uznało, że otrzymało podczas nich
nowe i ważne dla nich wiadomości na temat problemów związanych z piciem i /lub
używaniem narkotyków przez młodzież. W klasach starszych odsetki takich deklaracji
wyraźnie spadają i wynoszą: 64,1% wśród pierwszoklasistów i 44,6% wśród uczniów klas
trzecich gimnazjum. W starszych rocznikach stosunkowo wysokie są odsetki osób, które
uznały, że takich nowych i ważnych wiadomości nie otrzymały – od 11,1% w klasach
szóstych do 39,5% w klasach trzecich gimnazjum.

21. W grupie szóstoklasistów 54,8% uczniów stwierdziło, że uczestniczyło w szkole
w ostatnim roku w zajęciach dotyczących problemu agresji i przemocy wśród młodzieży.
W roku 2011 tacy uczniowie stanowili 46,9%. Równie często udział w takich zajęciach
profilaktycznych deklarowali uczniowie klas pierwszych gimnazjum – 55,8%, w roku 2011
– istotnie mniej 45,2%. W klasach trzecich gimnazjum odsetek ten kształtował się na
poziomie 46,7% , cztery lata wcześniej na poziomie - 56,3%, a w roku 2007 wynosił
55,6%. W roku 2015 odsetek szesnastolatków deklarujących udział w takich zajęciach
był więc znacząco niższy.

Ponad 76% uczestników zajęć nt. agresji w klasach szóstych uznało, że otrzymało
podczas nich nowe i ważne dla nich wiadomości nt. tego, jak rozwiązywać problem
przemocy rówieśniczej w szkole. Odsetki takich deklaracji są znacząco niższe w klasach
pierwszych (56,4%), a najniższe w trzecich (51,2%). Najbardziej krytyczni w tym
względzie byli najstarsi uczniowie, którzy najczęściej wyrażali opinię, że zajęcia nie dały
im praktycznej wiedzy na temat tego jak rozwiązywać, jak radzić sobie z problemem
przemocy rówieśniczej w szkole (co piąty szesnastolatek).

Cztery lata temu pozytywnie na temat tego aspektu zajęć wyraziło się 71% uczestników
z klas szóstych SP, 62,3% z klas pierwszych gimnazjum i 51,5% z klas trzecich
gimnazjum. Wyniki odnotowano w roku 2015 należy uznać za podobne jak w roku 2011
i lepsze niż w roku 2007.
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