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Podstawowe dane o projekcie

Projekt badawczy:

„Problemy zwi zane z piciem alkoholu, u ywaniem narkotyków

i przemoc  rówie nicz  w szkole na terenie gminy Police ”

Klient: Urz d Miasta Police

Wykonawca: Mirabo Pracownia Badawczo -Szkoleniowa
Autor raportu: Mirabo Pracownia Badawczo -Szkoleniowa

Miros awa Prajsner

Metoda badawcza: badanie ilo ciowe w formie ankiety audytoryjnej
(z zapewnieniem anonimowo ci)

Próba badawcza:  odzie   szóstych klas szkó  podstawowych  

oraz pierwszych i trzecich klas gimnazjów 

Realizacja projektu:

Liczba badanych osób: reprezentatywna próba 522 uczniów

172 uczniów szóstych klas szko y podstawowej (9 klas)

170 uczniów pierwszych klas gimnazjum (9 klas)

180 uczniów trzecich klas gimnazjum (9 klas)

Termin realizacji prac terenowych: marzec 2011 roku
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Badania pokazuj (m.in. wyniki bada ESPAD), e w latach 90. w Polsce bardzo

nasili o si zjawisko u ywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i m odzie .

Jednym z rodzajów dzia maj cych du y zasi g i s cych przeciwdzia aniu

uzale nieniom i innym szkodom zwi zanym z substancjami s tzw. szkolne

programy profilaktyczne. Przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych

adekwatnych do potrzeb lokalnej spo eczno ci wymaga dog bnej diagnozy zjawisk,

którym programy te maj zapobiega i/lub ogranicza . Jednym z takich zjawisk s

zachowania problemowe podejmowane przez m odzie , w ród których istotne miejsce

zajmuj : picie alkoholu i upijanie si , si ganie po narkotyki, palenie papierosów,

ywanie leków bez zalecenia lekarza, a tak e podejmowanie zachowa

agresywnych (stosowanie przemocy) w rodowisku rówie niczym.

Okre lenie rozpowszechnienia takich zachowa ród m odzie y szkolnej

ucz cej si na terenie gminy Police by o jednym z zasadniczych celów

niniejszego badania. Diagnoza taka ma stanowi podstaw do budowania

programu profilaktyki zachowa problemowych m odzie y w kolejnych latach, a

w szczególno ci tzw. szkolnych programów profilaktycznych .

Badania dotycz ce czynników sprzyjaj cych skuteczno ci programów

profilaktycznych pokazuj (Ostaszewski, 2003) , e najwa niejsze z nich to:

• Adekwatne do celów i naukowo uzasadnione podstawy teoretyczne;

• Oparcie programu na sprawdzonych strategiach redukowania czynników ryzyka

lub wzmacniania czynników chroni cych np. na kszta towaniu lub wzmacnianiu u

dzieci i m odzie y norm przeciwnych si ganiu po substancje, na wzmacnianiu

umiej tno ci yciowych (np. asertywno , wybór warto ci); na zmianie oczekiwa

zwi zanych z dzia aniem substancji;

1. Wprowadzenie
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• Wykorzystywanie ró nych kana ów wp ywu na zachowania i postawy uczniów (np.

anga owanie rodziców, liderów m odzie owych);

• Odpowiednia d ugo i intensywno zaj . Program powinien sk ada si z oko o

10-15 godzin zaj podstawowych i 5-10 uzupe niaj cych w kolejnych dwóch

latach nauki;

• Stosowanie interaktywnych metod edukacji (uruchomienie wymiany do wiadcze

pomi dzy uczestnikami);

• Uwzgl dnienie potrzeb i specyficznej sytuacji dzieci zaniedbanych wychowawczo

np. ze rodowisk dysfunkcyjnych;

• Staranne przygotowanie: ocena potrzeb populacji docelowej, badania pilota owe,

badania oceniaj ce skuteczno (ewaluacja), opracowanie sposobów i

wska ników monitorowania realizacji programu oraz dobrze przygotowani

realizatorzy (przeszkolenie, wyposa enie w podr czniki);

• Zapewnienie wsparcia spo ecznego dla realizatorów programu.

W badaniu podj to kilka wa nych aspektów psychospo ecznego

funkcjonowania uczniów, których poznanie mo e pomóc w planowaniu dzia

spe niaj cych te kryteria.

1. Wprowadzenie. 
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2. Cele badania
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Cele badania

Cel g ówny
Przedmiotem badania by a skala rozpowszechnienia u ywania
substancji psychoaktywnych w ród m odzie y szkolnej, a tak e
rozpowszechnienie innych problemowych zachowa odzie y ucz cej
si na terenie gminy Police.

W badaniu podj ta zosta a kwestia dost pno ci substancji psychoaktywnych,
sk onno ci do eksperymentowania z nimi, przekona na temat ich szkodliwo ci
oraz ró nych do wiadcze zwi zanych z ich u ywaniem. Przedmiotem analiz by y
tak e relacje panuj ce w szkole w uk adzie: ucze -ucze , ucze -nauczyciel, jak
równie kwestia relacji pomi dzy uczniami i ich rodzicami oraz style sp dzania
wolnego czasu przez uczniów. W cz ci socjodemograficznej badania
scharakteryzowano sytuacj rodzinn badanych, a tak e ich stosunek do wiary i
praktyk religijnych oraz sytuacj materialn i status zawodowy rodziców.

W badaniu sformu owano nast puj ce cele szczegó owe:

A. Okre lenie rozmiarów zagro zwi zanych z piciem alkoholu i u ywaniem
substancji psychoaktywnych:

• rozpowszechnienie picia alkoholu, palenia tytoniu i u ywania narkotyków,
dopalaczy w ród m odzie y oraz cz stotliwo si gania po te substancje

• ilo i rodzaje alkoholu wypijane podczas ostatniej okazji;
• wiek inicjacji tytoniowej, alkoholowej oraz narkotykowej;
• ocena dost pno ci dla m odzie y alkoholu, tytoniu i narkotyków. Pomiar

dost pno ci oparty by na kilku wska nikach – ogólnych ocenach badanych,
oraz informacjach na temat podejmowanych prób zakupu poszczególnych
rodzajów alkoholi;

• rozpowszechnienie problemów i szkód zwi zanych z piciem alkoholu
i u ywaniem narkotyków.

13
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Cele badania c.d.

B. Okre lenie rozmiarów zagro zwi zanych z przemoc w szkole

• poczucie zagro enia ze strony rówie ników - bycie ofiar przemocy
w szkole;

• uczestnictwo w zdarzeniach zwi zanych z przemoc lub chuliga stwem;
ród a wsparcia i pomocy w sytuacjach zwi zanych z przemoc .

C. Analiza sytuacji szkolnej uczniów:

• osi gane wyniki w nauce oraz ocena z zachowania;
• subiektywna ocena atmosfery w szkole;
• subiektywna ocena kontaktów z rówie nikami.

D. Analiza sytuacji rodzinnej uczniów:

• cechy spo eczno-demograficzne rodziny;
• subiektywna ocena atmosfery rodzinnej;
• konflikty pomi dzy uczniami a ich rodzicami;
• wyznawany przez uczniów system warto ci;
• poczucie przyzwolenia na si ganie po substancje psychoaktywne ze strony

rodziców.

E. Analiza przekona i postaw badanych wobec:

• zjawiska przemocy szkolnej;
• zjawiska wykluczenia spo ecznego w rodowisku szkolnym;
• przemocy jako metody osi gania celów i rozwi zywania konfliktów;
• wp ywu alkoholu na zdrowie i zachowanie;
• u ywania substancji psychoaktywnych przez uczniów w klasie.

F. Analiza sposobów sp dzania wolnego czasu przez uczniów- formy
aktywno ci i cz stotliwo ich podejmowania

14
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3.  Metodologia badania
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Badane klasy Liczba badanych 
uczniów

Odsetek wszystkich 
badanych

1 klasy gimnazjum 172 33%

3 klasy gimnazjum 170 32%

6 klasy szko y podstawowe 180 35%

Razem 522 100%

3.1. Osoby badane  

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie losowej uczniów 27 klas (9
klas z ka dego rocznika). W badaniu uczestniczyli uczniowie wylosowanych klas VI
szkó podstawowych, klas I i III gimnazjów dzia aj cych na terenie Polic.
Ankieta zosta a wype niona przez 528 uczniów, ze zbioru wyeliminowano 6 ankiet z
uwagi na znaczn liczb nieuzasadnionych braków danych (ponad 50% w ca ej
ankiecie). Analizie poddano 522 ankiet y.

Prób badawcz wylosowano na podstawie danych o strukturze populacji
uczniów szkó znajduj cych si na terenie gminy Police przekazanych przez
Zleceniodawc . Losowanie przebiega o dwustopniowo. W pierwszym etapie
losowano szko y uwzgl dniaj c wielko populacji uczniów ucz szczaj cych do
ka dej ze szkó . Prawdopodobie stwo wylosowania szko y zale o od udzia u
uczniów danej szko y w ca ci populacji uczniów danego typu klas w ca ym mie cie
– im wi cej uczniów ucz szcza o do danej szko y, tym wi ksze by o
prawdopodobie stwo znalezienia si tej szko y w próbie. Po wylosowaniu próby szkó
uczestnicz cych w badaniu dokonano losowania klas wewn trz poszczególnych
szkó na podstawie przygotowanego algorytmu zapewniaj cego losowy dobór klasy.

redni b d oszacowania w klasach szóstych SP wynosi +/- 5,0%, w klasach
pierwszych gimnazjum +/- 5,2%, za w trzecich gimnazjum 5,3%.

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

W badaniu zastosowano kwestionariusz sk adaj cy si z 66 pyta ; wi kszo

stanowi y pytania zamkni te (z mo liwo ci wyboru jednej lub kilku odpowiedzi zgodnie

z instrukcja zawart w ka dym pytaniu). Na ko cu kwestionariusza zamieszczono

metryczk , w której uczestnicy badania okre lali swoj , wiek, sytuacj rodzinn

(czy mieszkaj z obojgiem rodziców, z jednym z nich, czy te z

opiekunem/opiekunami) oraz status zawodowy rodziców, posiadanie rodze stwa i

stosunek do wiary i praktyk religijnych. Ankiet otwiera o pytanie dotycz ce form

sp dzania wolnego czasu przez m odzie oraz cz stotliwo ci, z jak podejmuje ona

ró ne zaj cia pozaszkolne. Kolejne pytania dotyczy y warto ci preferowanych przez

badanych oraz osób, u których mog poszukiwa oraz wsparcia w trudnych

sytuacjach yciowych. W dalsze cz ci ankiety zamieszczono bloki pyta

dotycz cych:

•funkcjonowania badanych w rodowisku szkolnym. Znalaz y si tu pytania o

samoocen jako ucznia/uczennicy, ocen atmosfery w szkole, ocen relacji z

rówie nikami w szkole, zachowania agresywne nauczycieli wobec uczniów,

zachowania agresywne i przemocowe w ród uczniów (w kontek cie bycia sprawc i

bycia ofiar ).

• zagadnie dotycz cych sytuacji rodzinnej badanych m.in. cz stotliwo ci k ótni z

rodzicami i najcz stszych powodów takich k ótni. Pytano tak e o ocen atmosfery w

domu oraz zasady dotycz ce informowania rodziców nt. miejsca przebywania poza

domem, wreszcie o subiektywne poczucie szcz cia. Blok zawiera tak e pytanie

pieni dze, jakimi badani dysponuj w ci gu miesi ca (pytanie by o analizowane w

kontek cie cz stotliwo ci u ywania substancji);

•rozpowszechnienia u ywania substancji psychoaktywnych w ród uczniów. Znalaz y

si tu pytania o u ywanie papierosów, alkoholu, narkotyków, leków uspokajaj cych i

upijanie si yciu, a tak e o cz stotliwo takich zachowa w ci gu ostatnich 12

miesi cy i 30 dni.
17
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3.2  Metoda badawcza

Pytanie o rodzaj u ywanych narkotyków mia o charakter zamkni ty tzn. uczniowie

dokonywali wyboru z przedstawionej im listy nazw narkotyków, których u ywali.

Odpowiadali tak e na pytanie o przyczyny si gni cia po alkohol i narkotyki. W

przypadku leków uspokajaj cych i narkotyków w bloku znalaz o si tak e pytanie o

to, z jakiego ród a pochodzi y. Uczniów pytano równie o wiek inicjacji narkotykowej,

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

roku 2007) wprowadzono pytanie o to, w czyim towarzystwie m odzie najcz ciej

pi a alkohol. Kwestionariusz zawiera pytania o negatywne konsekwencje picia i

ywania narkotyków do wiadczane w ostatnich 12 miesi cach. W bloku

umieszczono te pytanie o opini uczniów na temat rozpowszechnienia u ywania

papierosów, alkoholu i narkotyków oraz upijania si ród uczniów w klasie.

Na kolejny blok sk ada y si pytania o opinie badanych na temat u ywania alkoholu i

narkotyków oraz ich dzia ania (g ównie o oczekiwania zwi zane z u ywaniem tych

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

konfliktów.

W dalszej cz ci zamieszczono pytania o udzia i ogóln ocen zaj

profilaktycznych na temat u ywania substancji psychoaktywnych oraz

przeciwdzia ania przemocy w szkole, a tak e blok dotycz cy tzw. profilaktyki

domowej tj. rozmów rodziców z uczniami na temat szkodliwo ci u ywania substancji

psychoaktywnych przez m odzie i przyzwolenia rodziców na si ganie po ró ne

rodzaje alkoholu: piwo, wino i wódk oraz papierosy.

18
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3.3 Procedura badawcza

Badanie poprzedzi pilota , który pokaza m.in. e czas realizacji badania w

jednej klasie wynosi od 30-40 minut.

Realizacj badania prowadzili przeszkoleni ankieterzy, którzy za zgod dyrektorów

szkó , po ich uprzednim zawiadomieniu pismem przes anym przez Zleceniodawc

wchodzili do klas na jedn godzin lekcyjn . Osoby przeprowadzaj ce badanie

wr cza y respondentom ankiet i prosi y o jej zwrot bezpo rednio po wype nieniu, do

specjalnie przygotowanej urny.

redni czas wype niania ankiety wynosi oko o 30 minut.

Osoby uczestnicz ce w badaniu by y informowane, i y ono poznaniu problemów

odzie y szkolnej b cej uczniami polickich szkó , zosta y tak e dok adnie

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

im pe anonimowo .

Ankieter by obecny w klasie przez ca y czas badania tj. do momentu oddania

wype nionego kwestionariusza przez wszystkich uczestników.

Badani nie kontaktowali si mi dzy sob podczas wype niania ankiety i nie mieli

mo liwo ci zapoznania si z kwestionariuszem wype nionym przez inn osob .
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Zebrane dane zosta y zakodowane, utworzono baz komputerow pozwalaj na

dokonywanie zarówno prostych jak i zaawansowanych analiz statystycznych.

Podczas przygotowywania zbioru przeprowadzono weryfikacj

wiarygodno ci, poniewa w przypadku bada realizowanych z u yciem ankiet

do samodzielnego wype niania przez respondentów, cz sto konieczne jest

dokonanie wtórnej selekcji kwestionariuszy, w których jako danych budzi

tpliwo ci.

Podj to decyzj o usuni ciu ze zbioru ankiet, w których nieuzasadnione braki

danych stanowi y wi cej ni po ow odpowiedzi. Ponadto ka da z ankiet w trakcie

procesu kodowania by a poddana indywidualnej analizie pod k tem spójno ci

odpowiedzi na pytania logicznie ze sob powi zane. Zgromadzone zakodowane

dane zosta y poddane procesowi wa enia, który polega na porównaniu

struktury p ci populacji uczniów do próby uczniów uczestnicz cych w

badaniu. W pierwszym etapie przeprowadzono analiz danych pozwalaj na

poznanie rozk adów procentowych odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety

(frekwencje). Dalszym krokiem by o grupowanie odpowiedzi na kilka pyta i

tworzenie wska ników zmiennych w oparciu o sum punktów wyliczon na

podstawie odpowiedzi na poszczególne pytania. Analiza statystyczna pokaza a,

e odpowiedzi na pewne grupy pyta charakteryzuje wysoka spójno ,

dlatego mo liwe by o utworzenie zmiennych: klimat szko y, nasilenie

ywania substancji w ród uczniów, nasilenie agresji i przemocy

rówie niczej w szkole, nasilenie przemocy nauczycieli wobec uczniów,

ocena rozpowszechnienia u ywania substancji w klasie, akceptacja przemocy

rówie niczej, akceptacja mitów dotycz cych picia alkoholu i nasilenie

problemów zwi zanych z u ywaniem alkoholu i narkotyków.

3.4. Analiza danych 
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Wszystkie utworzone zmienne charakteryzuj si wysok rzetelno ci (Alfa

Cronbacha równa co najmniej 0,7 po zaokr gleniu do cz ci dziesi tnych), co

oznacza, e ka da ze stworzonych skal jest jednorodna i mierzy jedn

ciwo .

Oto przyk adowy opis tworzenia zmiennych: utworzono zmienn pn. Ocena klimatu

spo ecznego szko y. Zsumowano punkty na podstawie odpowiedzi na poszczególne

pytania (pozycje skali) i okre lono redni -M oraz odchylenie standardowe -SD.

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

zwi zki pomi dzy nasileniem u ywania substancji psychoaktywnych w ród uczniów a

ró nymi obszarami funkcjonowania psychospo ecznego uczniów wg schematu:

3.4. Analiza danych 

ywanie substancji 
psychoaktywnych 

ród uczniów

ocena klimatu  spo ecznego 
szko y, relacji rówie niczych  w 
szkole

ocena atmosfery w domu  i 
cz stotliwo ci k ótni z 
rodzicami

akceptacja mitów 
dotycz cych oczekiwania 
picia alkoholu

Wyniki wspomnianych analiz zosta y przedstawione w rozdziale Suplement-
„Analizy dodatkowe”, niniejszego raportu. W Raporcie dokonano tak e
porównania wyników badania z wynikami z roku 2007.

postrzeganie 
rozpowszechnienia 

ywania substancji w 
klasie 
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W opisie wykresów  i tabel przedstawiaj cych wyniki badania stosowano    

nast puj ce symbole:

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

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

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

• SP- szko a podstawowa, 

• G- gimnazjum

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

0,01; 0,05. 

• n.i.- ró nica nieistotna statystycznie

• CHI ²- wynik testu Chi kwadrat   – do oceny istotno ci ró nic  (ew. test Fischera)

• ANOVA- jednoczynnikowa analiza wariancji – do oceny istotno ci ró nic

• N- podstawa procentowania - mo e zmienia si w ka dym z roczników

w zale no ci od liczby uczniów, którzy udzielili odpowiedzi na okre lone pytanie

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

braki danych). Analizuj c kolejne wykresy warto ka dorazowo zwraca uwag

na podstawy procentowania.

3.4. Analiza danych 
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4. Charakterystyka  
badanych
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4.1. P  badanych

W klasach szóstych szko y podstawowej dziewcz ta stanowi y nieco wi cej ni
po ow badanych (51,7%) za ch opcy 48,3%. W klasach pierwszych gimnazjum
odsetek dziewcz t i ch opców wynosi odpowiednio 49,4% i 50,6%, a w przypadku
klas trzecich 52,81% i 47,2%. Po zastosowaniu wag odsetek dziewcz t w klasach
szóstych SP wynosi 55,5%, w klasach pierwszych gimnazjum 47,9%, za w
klasach trzecich 49%. W przypadku ch opców odsetki wynosi y odpowiednio: 44,5%;
52,1% oraz 51%. Przedstawiony rozk ad w pe ni odzwierciedla struktur ci w
populacji szóstoklasistów oraz uczniów klas 1 i 3 gimnazjów ucz cych si na terenie
gminy Police.

Wykres 1:  badanych- klasy 6 SP 

Wykres 3:  badanych –klasy 3 
gimnazjum 

Wykres 2:  badanych – klasy 1 
gimnazjum 

51,7%

48,3%

 badanych 
klasy 6 SP N=172

dziewcz ta

ch opcy

49,4%
50,6%

 badanych 
klasy 1 G N=170

dziewcz ta

ch opcy

52,8%

47,2%

 badanych 
klasy 3 G N=180

dziewcz ta

ch opcy

*Uwaga: rozk ad p ci 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 mieszkaj wraz z obojgiem rodziców, stanowi y
79,7% badanych, w klasach pierwszych gimnazjum nieco mniej -70,5%, za w
trzecich 78,8%. W analizowanych rocznikach odnotowano zró nicowane odsetki
uczniów, którzy deklarowali, e mieszkaj tylko z mam. Najwy szy odsetek -20,9%
zaobserwowano w klasach pierwszych gimnazjum, ni szy w klasach szóstych SP -
12,8% oraz w klasach trzecich gimnazjum- 13,5%. Od 1,3% do 3,9% badanych
wskaza o, e mieszka tylko z tat . Oznacza to, e w klasach pierwszych
gimnazjum co pi ty badany wychowuje si w rodzinie niepe nej, a w pozosta ych
badanych rocznikach – co szósty ucze . 5,2% szóstoklasistów deklarowa o, e
mieszka z opiekunami (np. babci , siostr , cioci i wujkiem lub z mam i jej
partnerem lub ojczymem). W klasach pierwszych takie deklaracje z o 7,3%
uczniów, w trzecich gimnazjum 3,8%. Reasumuj c: ród badanych uczniów
najwi ksz grup stanowi osoby, które mieszkaj wraz z obojgiem rodziców.
Stanowi one ponad ¾ badanych.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

klasy 6 SP N=170 klasy 1 G N=163 klasy 3 G  N= 179

79,7%
70,5% 78,8%

12,8% 20,9% 13,5%

2,3% 1,3%
3,9%

5,2% 7,3% 3,8%

z mam  i z tat tylko z mam tylko z tat z opiekunami 
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4.3. Status zawodowy rodziców

Czy Twoi rodzice/opiekunowie pracuj ?

Wykres 5 : Status zawodowy rodziców badanych 

Odsetki uczniów, którzy zadeklarowali, e oboje rodzice pracuj zawodowo, by y
zbli one we wszystkich analizowanych rocznikach i waha y si od 70,9% do
74,4%. W badaniu odnotowano stosunkowo niskie odsetki uczniów,
deklaruj cych, aden z ich rodziców/opiekunów nie pracuje zawodowo.

rednio co szósty ucze w badanych klasach gimnazjalnych wskaza e pracuje
tylko jego tata, natomiast co jedenasty wskazywa w tym kontek cie na mam . W
klasach szóstych SP odsetki te wynosi y odpowiednio: 13,1% ( co ósmy ucze ) i
8,3% (co dwunasty).

Reasumuj c: ród badanych uczniów najwi ksz grup ponad 70% w ka dym
roczniku stanowi y osoby, których matki i ojcowie s czynni zawodowo.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

klasy 6 SP N=168 klasy 1 G N=164 klasy 3 G  N= 179

74,4% 70,9% 70,9%

8,3% 9,1% 9,6%

13,1%
17,0% 17,9%

4,2% 3,0% 1,6%

tak, obydwoje pracuj pracuje tylko moja mama/opiekunka
pracuje tylko mój tata/opiekun nie, obydwoje nie pracuj
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4.4. Ocena sytuacji materialnej rodziny

Wykres 6: Ocena sytuacji materialnej w rodzinie

Wyra ne ró nice obserwujemy analizuj c odpowiedzi uczniów dotycz ce
oceny warunków materialnych ich rodziny. W klasach szóstych SP odsetek osób,
które oceni y t sytuacj jako bardzo dobr by wy szy ni ród uczniów klas
pierwszych i trzecich gimnazjum. Wykres pokazuje, e im starsi uczniowie tym
cz ciej sytuacja materialna rodziny jest okre lana jako przeci tna. Wraz z wiekiem
spadaj wyra nie odsetki ocen pozytywnych. Zaobserwowane ró nice mog m.in.
oznacza e kryteria oceny warunków materialnych rodziny s agodniejsze w ród

odszych uczniów, a bardziej zaostrzone w ród starszych m.in. ze wzgl du na ich
rosn ce potrzeby. Nie zaobserwowano istotnych ró nic pomi dzy odsetkami osób
oceniaj cych sytuacj materialn rodziny jako z lub bardzo z – odsetki te
mieszcz si w przedziale 1,2% do 2,2%. Warto odnotowa e w porównaniu do
wyników z 2007 roku w ka dym z badanych roczników wzrós odsetek uczniów
oceniaj cych warunki materialne swojej rodziny jako bardzo dobre. W klasach
szóstych SP jest to wzrost z 29,9% do 48,2%, w klasach pierwszych gimnazjum z
23,3% do 38,6%, a w klasach trzecich gimnazjum z 17,8% do 31,6%.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

klasy 6 SP  N=170 klasy 1 G  N=166 klasy 3 G N= 179

48,2%
38,6% 31,6%

40,8%

40,9%
44,4%

9,8%
19,3% 21,9%

0,6% 0,6% 2,2%

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

bardzo dobre raczej dobre przeci tne raczej z e bardzo z e

27



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

4.5. Posiadanie rodze stwa

Czy posiadasz rodze stwo? 

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

Zdecydowana wi kszo badanych uczniów posiada rodze stwo.

Odsetek osób nie posiadaj cych rodze stwa we wszystkich rocznikach jest
stosunkowo niski i wynosi odpowiednio: w klasach szóstych – 22,2 %, a w pierwszych
gimnazjum 16,9%. W najstarszym badanym roczniku kszta tuje si na poziomie 14,3%.

W klasach szóstych SP niemal po owa uczniów posiada brata lub siostr ,
prawie 1/3 dwoje lub wi cej rodze stwa. Podobne odsetki odnotowano w
przypadku obu kategorii odpowiedzi w klasach pierwszych gimnazjum.

22,2%

46,8%

31,0%

Klasy  6 SP N= 170 

nie

tak, jednego brata lub siostr

tak, dwoje lub wi cej rodze stwa

16,9%

46,6%

36,5%

Klasy  1 G  N= 166 

nie

tak, jednego brata lub siostr

tak, dwoje lub wi cej rodze stwa
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Czy posiadasz rodze stwo ?

Wykres 9: 
Posiadanie rodze stwa-
klasy 3 G

4.5. Posiadanie rodze stwa

W klasach trzecich gimnazjum 47,6% to uczniowie, którzy posiadaj dwoje lub wi cej
rodze stwa, za 38,1% to ci, którzy wychowuj si w liczniejszej rodzinie.

W Suplemencie do raportu przeanalizowany zostanie zwi zek pomi dzy wielko ci
rodziny, w której wychowuj si badani a innymi obszarami ich funkcjonowania
psychospo ecznego.

14,3%

47,6%

38,1%

Klasy  3 G  N= 177 

nie

tak, jednego brata lub siostr

tak, dwoje lub wi cej rodze stwa
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4.6.  Wiara i praktyki religijne  1/2

Wykres 10: Stosunek do religii i praktyk religijnych

Wyniki pokazuj e odsetek osób wierz cych dynamicznie spada pomi dzy szóst
klas SP a klas trzeci gimnazjum. Spadek ten jest szczególnie wyra ny pomi dzy
klas szóst SP a pierwsz gimnazjum. W klasach pierwszych gimnazjum odnotowano
istotnie wy szy odsetek osób okre laj cych si mianem wierz cych, ale
niepraktykuj cych ni w szóstych oraz trzecich. Wyra nie ro nie wraz wiekiem odsetek
badanych jednoznacznie deklaruj cych, i niewierz cy. Tymczasem kwestia
zaanga owania w wiar i praktyki religijne jest bardzo wa na z punktu widzenia dzia
profilaktycznych i wymieniana przez specjalistów jako jeden z tzw. czynników
chroni cych. Odporno na dzia anie czynników ryzyka wzmacniaj wed ug nich 3 grupy
czynników (N. Garmezy,1985): indywidualne: zrównowa ony temperament, poczucie
humoru; rodowisko rodzinne: wsparcie emocjonalne, opieka rodziców/rodzica oraz

rodowisko pozarodzinne: wsparcie innych doros ych (nauczyciele). Scheier (1997):
wskazuje na bliskie zwi zki z rodzicami, przestrzeganie powszechnie uznawanych norm
i warto ci oraz na zaanga owanie w ycie religijne (Hawkins i in.1992).
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poszukuj cy
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W badaniu stwierdzono istotny zwi zek pomi dzy zaanga owaniem w ycie religijne
a podejmowaniem zachowa ryzykownych, zw aszcza w najstarszym badanym
roczniku, gdzie w ród wierz cych i praktykuj cych odnotowano znacznie ni sze
odsetki osób pal cych i pij cych alkohol oraz u ywaj cych narkotyków ni w w ród
osób niepraktykuj cych, poszukuj cych oraz niewierz cych.

Porównanie wyników z tymi, które odnotowano 4 lata temu tj. podczas badania
realizowanego w 2007 roku, wskazuje na nieznaczny spadek odsetka uczniów klas
szóstych SP deklaruj cych, i osobami wierz cymi i praktykuj cymi (z 65% do
60,1%). Wyra ny jest natomiast spadek odsetka takich deklaracji w klasach
pierwszych gimnazjum (z 54 % do 46,6%) oraz w klasach trzecich gimnazjum (z
52,1% do 42,2%. W ród najstarszych badanych uczniów w okresie ostatnich 4 lat
wzrós odsetek osób niewierz cych ( z 7,1% do 15,5%).

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

Wykres 11: Preferowane warto ci –klasy 6 SP  N=165

W badaniu zadano uczniom pytanie: Co ich zdaniem najbardziej liczy si yciu?
Odpowiadaj c mogli wskaza jedn , dwie lub trzy najwa niejsze dla nich warto ci. Z
podanej listy lub uzupe ni warto ciami istotnymi z ich punktu widzenia.
W przypadku uczniów klas szóstych najwa niejsz warto ci okaza a si
mi (50,1%), a nast pnie dobre wykszta cenie (49,4%). Wa ne dla m odych
ludzi okaza o si tak e zdrowie (49,1%). W dalszej kolejno ci uczniowie wymieniali
szcz liw rodzin , przyja , pieni dze, a tak e ciekaw prac . Mniej popularne by y

ród uczniów takie warto ci jak sukces w wa nej dziedzinie, dobra zabawa,
atrakcyjny wygl d. Najrzadziej badani szóstoklasi ci wskazywali na dobr zabaw ,
atrakcyjny wygl d oraz wiar /religi . Analizuj c ró nice we wskazaniach
pomi dzy p ciami, warto zauwa e dziewcz ta cz ciej ni ch opcy wskazywa y
takie warto ci jak przyja , szcz liwa rodzina, mi lub zdrowie, za ch opcy –
dobre relacje z innymi, ciekawa praca, pieni dze oraz dobre wykszta cenie. Inne
warto ci wymieniane przez uczniów to m.in. hobby, pasja.
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Preferowane warto ci-klasy 6 SP N=165
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4.7.  Preferowane warto ci:
klasy pierwsze gimnazjum

Wykres 12: Preferowane warto ci –klasy 1 G N=167 

W przypadku uczniów klas pierwszych gimnazjum najwa niejsz warto ci
okaza a si tak e mi , nieco rzadziej natomiast badani wskazywali dobre
wykszta cenie lub zdrowie.
Uczniowie z klas pierwszych gimnazjum cz ciej ni ich m odsi koledzy wymieniali
przyja oraz pieni dze. Bardziej popularne by y w ród nich tak e takie warto ci
jak wiara/religia. Najrzadziej badani z tej grupy wiekowej wskazywali atrakcyjny
wygl d.

Analizuj c ró nice we wskazaniach pomi dzy p ciami, warto zauwa e
dziewcz ta cz ciej ni ch opcy wymienia y jako warto najwa niejsz mi ,
przyja i szcz liw rodzin . Ch opcy cz ciej natomiast wskazywali takie
warto ci jak pieni dze, ciekawa praca, dobre relacje z innymi i dobra zabawa.
Podobne odsetki dziewcz t i ch opców uzna y za wa warto zdrowie.

3,5%

3,6%

11,4%

12,0%

12,4%
16,0%

16,5%

23,9%

26,6%

29,1%

34,3%

34,3%

40,1%

47,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

atrakcyjny wygl d

inne

sukces w wa nej dla Ciebie dziedzinie np. w …

dobra zabawa

wiara/religia

dobre relacje z innymi lud mi

spe nianie marze

ciekawa praca

pieni dze

przyja

dobre wykszt cenie
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Preferowane warto ci-klasy  1 G N=167
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4.7.  Preferowane warto ci:
klasy  trzecie gimnazjum

Wykres 13: Preferowane warto ci –klasy 3 G N=180

3,8%

3,9%

6,0%
9,3%

12,8%
14,8%

17,2%

23,2%
27,8%

29,2%
30,1%

37,2%

46,9%

48,2%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

atrakcyjny wygl d

inne

wiara/religia

sukces w wa nej dla Ciebie …

dobra zabawa

dobre relacje z innymi lud mi

spe nianie marze

pieni dze

ciekawa praca

szcz liwa rodzina

przyja

dobre wykszt cenie

mi

zdrowie

Preferowane warto ci-klasy 3 G N=180

W populacji uczniów klas trzecich gimnazjum najwa niejsz warto ci
okaza o si zdrowie, w dalszej kolejno ci mi i dobre wykszta cenie.
Uczniowie z tego rocznika nieco cz ciej ni ich m odsi koledzy z klas
pierwszych wymieniali ciekaw prac . Nieco mniej popularna by a w ród nich
tak e taka warto jak wiara/religia. Najrzadziej badani wskazywali atrakcyjny
wygl d ( podobnie jak w m odszych rocznikach).

Analizuj c ró nice we wskazaniach pomi dzy p ciami, warto zauwa e
dziewcz ta cz ciej ni ch opcy wymienia y jako warto najwa niejsz mi ,
przyja , zdrowie i szcz liw rodzin . Ch opcy cz ciej natomiast wskazywali
takie warto ci jak pieni dze, ciekawa praca, dobre relacje z innymi, dobra
zabawa oraz sukces w wa nej dla siebie dziedzinie.

34



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

4.7.  Preferowane warto ci 

W badaniu realizowanym w roku 2007 tak e zadano uczniom pytanie o to co w ich
opinii najbardziej liczy si yciu. Respondenci mogli zaznaczy jedn , najwa niejsz
ich zdaniem warto , w badaniu opisywanym w niniejszym raporcie – trzy
najwa niejsze warto ci, dlatego przedmiotem porówna nie by y odsetki badanych
wskazuj cych okre lone warto ci, ale ich „ranking „ utworzony w oparciu o deklaracje
uczniów.

Cztery lata temu szóstoklasi ci uznali za najwa niejsze: mi , szcz liw rodzin
oraz zdrowie w badaniu z 2011 roku: mi , dobre wykszta cenie i zdrowie.

Uczniowie klas pierwszych w 2007 roku wymieniali najcz ciej: mi , szcz liw
rodzin i zdrowie, natomiast cztery lata pó niej mi , zdrowie i szcz liw rodzin .

W klasach trzecich gimnazjum na pierwszym miejscu badani wymieniali mi , a
nast pnie szcz liw rodzin oraz zdrowie, za cztery lata pó niej zdrowie, mi i
dobre wykszta cenie.

W rankingu warto ci w porównaniu do badania sprzed 4 lat, wy ej uplasowa y
si wi c warto ci zwi zane z edukacj i kszta ceniem.
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4.8. Preferowane warto ci 
– porównania pomi dzy  badanymi rocznikami

Jak pokazuje wykres 14, wraz z wiekiem uczniów malej odsetki osób
preferuj cych takie warto ci jak dobre wykszta cenie czy szcz liwa rodzina.
Jednocze nie wyra nie ro nie znaczenie takich warto ci jak dobra zabawa,
ciekawa praca oraz pieni dze i spe nianie marze . Mo na przypuszcza , i im
starsi uczniowie, tym wi ksz rol przy wyborze wa nych warto ci odgrywaj
wzgl dy pragmatyczne.

Wykres 14:  Preferowane warto ci – porównania 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

zdrowie

wiara/religia

szcz liwa rodzina

sukces w wa nej dla Ciebie dziedzinie np. w 
sporcie

spe nianie marze

przyja

pieni dze

mi

inne

dobre wykszt cenie

dobre relacje z innymi lud mi

dobra zabawa

ciekawa praca

atrakcyjny wygl d

klasa 3 G klasa 1 G klasa 6 SP
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5. Sposoby sp dzania 
wolnego czasu
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5. 1. Sposoby sp dzania wolnego czasu
- klasy szóste SP

Wykres 15: Sposoby sp dzania wolnego czasu - klasy 6 SP
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je  na rowerze, rolkach dla 
przyjemno ci

aktywnie uprawiam sport

czytam ksi ki dla przyjemno ci 
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wychodz  z przyjació mi na 
dyskotek , do klubu, pubu, na …

mam jakie  hobby (gra na 
instrumencie, piew, rysunek)

korzystam z komputera (gadu-
gadu, gry, internet)

spaceruj  po centrach handlowych 
bez konkretnego celu

ogl dam tv dla przyjemno ci 

3,4%

2,2%

9,5%

17,8%

20,2%

1,7%

30,7%

1,8%

7,1%

13,8%

21,4%
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8,4%

1,8%

24,7%

1,6%

23,6%

12,6%

25,1%

31,2%

13,3%

4,9%

20,5%

4,7%

37,4%

29,1%

23,0%

11,0%

19,7%

26,5%

17,4%

16,2%

28,6%

42,3%

21,0%

2,3%

38,4%

65,1%

6,7%

75,6%

nigdy rzadko, kilka razy w roku

czasami, raz lub dwa w miesi cu cz sto, przynajmniej raz w tygodniu 

bardzo cz sto,prawie codziennie

Jak pokazuje wykres 15, najpopularniejsz form sp dzania wolnego czasu w ród
badanych trzynastolatków jest ogl danie telewizji (75,6% deklarowa o, e tak
sp dza czas wolny prawie codziennie)oraz korzystanie z komputera tj. korzystanie
z Internetu, serwisów spo eczno ciowych, granie w gry itp. (65,1% odpowiedzi
bardzo cz sto tj. prawie codziennie). Nieco ponad 42% szóstoklasistów wskaza o,
e w czasie wolnym bardzo cz sto uprawia sport, a 38,4% e prawie codziennie

po wi ca go swojemu hobby. Najrzadziej wskazywane w tej grupie wiekowej
formy sp dzania wolnego czasu to wyj cia z kole ankami/kolegami na dyskotek ,
do kina, klubu oraz spacery po centrach handlowych bez konkretnego celu.
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5. 1. Sposoby sp dzania wolnego czasu
- klasy pierwsze gimnazjum 

Wykres 16: Sposoby sp dzania wolnego czasu-klasy 1 G

0% 20% 40% 60% 80% 100%

je  na rowerze, rolkach dla 
przyjemno ci

aktywnie uprawiam sport

czytam ksi ki dla przyjemno ci 
i/lub czasopisma

wychodz  z przyjació mi na 
dyskotek , do klubu, pubu, na …

mam jakie  hobby (gra na 
instrumencie, piew, rysunek)

korzystam z komputera (gadu-
gadu, gry, internet)

spaceruj  po centrach 
handlowych bez konkretnego …

ogl dam tv dla przyjemno ci 

4,2%

8,2%

15,9%

10,2%

28,7%

2,4%

25,8%

1,2%

20,0%

16,3%

21,8%

26,1%

11,3%

0,6%

15,4%

2,3%

19,9%

19,9%

29,3%

39,2%

9,5%

2,3%

28,2%

4,2%

29,2%

24,2%

20,8%

16,4%

18,2%

17,7%

22,0%

14,9%

26,7%

31,4%

12,3%

8,1%

32,3%

77,0%

8,6%

77,4%

nigdy rzadko, kilka razy w roku

czasami, raz lub dwa w miesi cu cz sto, przynajmniej raz w tygodniu 

bardzo cz sto,prawie codziennie

Jak pokazuje wykres 16, w populacji uczniów klas pierwszych gimnazjum rosn
odsetki badanych wskazuj cych, e bardzo cz sto tj. prawie codziennie sp dzaj
wolny czas przed telewizorem (77,4%) oraz komputerem (77%).
W porównaniu z szóstoklasistami rzadziej deklarowali oni, e w wolnym czasie
bardzo cz sto czytaj dla przyjemno ci, zajmuj si swoim hobby oraz aktywnie
uprawiaj sport. Wzrasta natomiast odsetek osób, które wychodz w czasie wolnym
z kole ankami/kolegami/przyjació mi do kina, klubu, na dyskotek itp. (8,1%)
odpowiedzi „bardzo cz sto”).
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5. 1. Sposoby sp dzania wolnego czasu
- klasy  trzecie gimnazjum  

Wykres 17: Sposoby sp dzania wolnego czasu-klasy 3 G
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aktywnie uprawiam sport

czytam ksi ki dla przyjemno ci 
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wychodz  z przyjació mi na 
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mam jakie  hobby (gra na 
instrumencie, piew, rysunek)

korzystam z komputera (gadu-
gadu, gry, internet)

spaceruj  po centrach 
handlowych bez konkretnego …

ogl dam tv dla przyjemno ci 

4,9%

10,7%
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6,9%

19,3%

0,0%

24,0%

1,1%

21,1%

13,2%

25,0%
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2,2%

19,4%

1,0%

32,2%

16,0%

25,1%

43,1%

14,4%

2,8%

37,4%

11,0%

27,0%

27,1%

22,7%

20,3%

22,9%

11,5%

4,1%

27,4%

14,8%

33,0%

21,2%

5,4%

34,1%

83,5%

5,1%

59,5%

nigdy rzadko, kilka razy w roku

czasami, raz lub dwa w miesi cu cz sto, przynajmniej raz w tygodniu 

bardzo cz sto,prawie codziennie

W przypadku badanych szesnastolaktów spada nieco popularno ogl dania
telewizji w czasie wolnym (do 59,5% odpowiedzi „bardzo cz sto”), ro nie natomiast
w porównaniu z m odszymi uczniami odsetek osób deklaruj cych, e w czasie
wolnym bardzo cz sto korzystaj dla przyjemno ci z komputera (83,5%). Odsetek
uczniów wskazuj cych, e bardzo cz sto w czasie wolnym zajmuj si swoim
hobby jest podobny jak w klasach pierwszych gimnazjum i ni szy ni w klasach
szóstych.
Uczniowie klas trzecich gimnazjum cz ciej ni badani z klas pierwszych wskazuj ,
e w wolnym czasie czytaj dla przyjemno ci prawie codziennie, natomiast

podobny odsetek aktywnie uprawia sport (33%).
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5. 2. Sposoby sp dzania wolnego czasu
- porównanie z wynikami z 2007 roku

Na uwag zas uguje fakt, i w klasach szóstych SP zaledwie 1,7% uczniów wskaza o, e nie

sp dza wolnego czasu przed komputerem, w klasach pierwszych gimnazjum odsetek takich

deklaracji kszta towa si na poziomie 2,4 %, natomiast w klasach trzecich gimnazjum nie

odnotowano adnego takiego przypadku. To wynik nieco gorszy ni ten, który odnotowano

cztery lata wcze niej- wówczas odsetki te wynosi y odpowiednio : 7,9% w klasach szóstych,

5,7% w klasach pierwszych gimnazjum i 4,1% w klasach trzecich.

Wyra nie wzros y odsetki uczniów, którzy bardzo cz sto tj. prawie codziennie

sp dzaj czas przed komputerem: w klasach szóstych SP z 56,5% do 65,1%, w

klasach pierwszych gimnazjum z 61,9% do 77%, a w klasach trzecich z 72,8% do

83,5%.

W roku 2011 zarówno w ród uczniów klas szóstych SP jak i trzecich gimnazjum

odnotowano ni sze odsetki osób deklaruj cych, e bardzo cz sto w czasie wolnym czytaj

ksi ki/czasopisma dla przyjemno ci.

Nie zmieni y si natomiast istotnie w adnym z roczników odsetki uczniów, którzy w czasie

wolnym bardzo cz sto wychodz z przyjació mi do kina, na dyskotek , do klubu itp.

Nieco wy sze w porównaniu z wynikami z 2007 roku s odsetki badanych deklaruj cych, e

prawie codziennie w czasie wolnym zajmuj si swoim hobby.

Jak pokazuj tabele 2-9 w ród ch opców nieco bardziej popularn form sp dzania

wolnego czasu jest aktywne uprawianie sportu i je enie na rowerze, rolkach itp. W ród

dziewcz t natomiast ogl danie telewizji, czytanie oraz zajmowanie si swoim hobby .
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5. 3. Sposoby sp dzania wolnego czasu
- porównanie pomi dzy p ciami 

klasa 6 SP klasa 1 G klasa 3 G
nigdy 2,2 2,4 6,3
rzadko, kilka razy w roku 9,0 19,0 28,4

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

20,2 25,0 32,6

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

46,1 33,3 22,1

bardzo cz sto prawie 
codziennie

22,5 20,2 10,5

Ogó em 100,0 100,0 100,0
nigdy 4,8 5,8 3,5

rzadko, kilka razy w roku 4,8 20,9 14,1

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

27,7 15,1 31,8

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

26,5 25,6 31,8

bardzo cz sto prawie 
codziennie

36,1 32,6 18,8

Ogó em 100,0 100,0 100,0

je  na rowerze, rolkach, deskorolce dla przyjemno ci
 osoby badanej

dziewczyna

ch opak

klasa 6 SP klasa 1 G klasa 3 G
nigdy 1,1 10,7 16,8
rzadko, kilka razy w roku 12,4 21,4 24,2

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

16,9 25,0 17,9

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

36,0 20,2 23,2

bardzo cz sto prawie 
codziennie

33,7 22,6 17,9

Ogó em 100,0 100,0 100,0
nigdy 3,6 5,8 4,8
rzadko, kilka razy w roku 15,7 11,6 2,4

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

7,2 15,1 14,3

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

20,5 27,9 31,0

bardzo cz sto prawie 
codziennie

53,0 39,5 47,6

Ogó em 100,0 100,0 100,0

aktywnie uprawiam jaki  sport
 osoby badanej

dziewczyna

ch opak

Tabela 2 i 3: Sposoby sp dzania wolnego czasu- porównanie pomi dzy 
dziewcz tami i ch opcami 
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5. 3. Sposoby sp dzania wolnego czasu
- porównanie pomi dzy p ciami 

klasa 6 SP klasa 1 G klasa 3 G
nigdy 14,6 2,4 4,2

rzadko, kilka razy w roku 37,1 19,0 26,3

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

36,0 47,6 38,9

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

10,1 17,9 23,2

bardzo cz sto prawie 
codziennie

2,2 13,1 7,4

Ogó em 100,0 100,0 100,0

nigdy 21,7 17,4 9,4

rzadko, kilka razy w roku 38,6 32,6 22,4

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

25,3 31,4 47,1

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

12,0 15,1 17,6

bardzo cz sto prawie 
codziennie

2,4 3,5 3,5

Ogó em 100,0 100,0 100,0

wychodz  z przyjaciólmi na dyskotek , do klubu, pubu, na imprez , 
do kina itp..

 osoby badanej
dziewczyna

ch opak

klasa 6 SP klasa 1 G klasa 3 G
nigdy 9,0 17,9 14,7

rzadko, kilka razy w roku 10,1 9,5 11,6

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

11,2 7,1 15,8

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

22,5 23,8 23,2

bardzo cz sto prawie 
codziennie

47,2 41,7 34,7

Ogó em 100,0 100,0 100,0

nigdy 34,6 38,8 23,8

rzadko, kilka razy w roku 6,2 12,9 7,1

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

16,0 11,8 13,1

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

16,0 12,9 22,6

bardzo cz sto prawie 
codziennie

27,2 23,5 33,3

Ogó em 100,0 100,0 100,0

zajmuj  si  swoim   hobby (instrument, piew, rysunek, pisanie)

 osoby badanej
dziewczyna

ch opak

Tabela 4 i 5: Sposoby sp dzania wolnego czasu- porównanie pomi dzy 
dziewcz tami i ch opcami 
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5. 3. Sposoby sp dzania wolnego czasu
- porównanie pomi dzy p ciami 

klasa 6 SP klasa 1 G klasa 3 G
nigdy 1,1 1,2 0,0

rzadko, kilka razy w roku 2,2 ,0 3,2

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

7,9 3,6 3,2

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

23,6 16,7 8,6

bardzo cz sto prawie 
codziennie

65,2 78,6 84,9

Ogó em 100,0 100,0 100,0

nigdy 2,4 3,5 0,0
rzadko, kilka razy w roku 1,2 1,2 1,2

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

1,2 1,2 2,4

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

30,1 18,6 14,3

bardzo cz sto prawie 
codziennie

65,1 75,6 82,1

Ogó em 100,0 100,0 100,0

korzystam z komputera dla przyjemno ci (czat, gry, gadu-gadu, 
ci ganie plików muzycznych, gier itp..)

 osoby badanej
dziewczyna

ch opak

klasa 6 SP klasa 1 G klasa 3 G
nigdy 29,2 9,5 14,7

rzadko, kilka razy w roku 21,3 13,1 20,0

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

22,5 29,8 50,5

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

16,9 34,5 11,6

bardzo cz sto prawie 
codziennie

10,1 13,1 3,2

Ogó em 100,0 100,0 100,0

nigdy 32,5 40,7 32,9

rzadko, kilka razy w roku 28,9 17,4 18,8

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

18,1 26,7 24,7

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

18,1 10,5 16,5

bardzo cz sto prawie 
codziennie

2,4 4,7 7,1

Ogó em 100,0 100,0 100,0

spaceruj  po centrach handlowych
 osoby badanej

dziewczyna

ch opak

Tabela  6 i 7 :Sposoby sp dzania wolnego czasu- porównanie pomi dzy 
dziewcz tami i ch opcami 
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5. 3.  Sposoby sp dzania wolnego czasu
- porównanie pomi dzy p ciami 

klasa 6 SP klasa 1 G klasa 3 G
nigdy 2,2 1,2 1,1

rzadko, kilka razy w roku ,0 3,6 2,1

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

5,6 2,4 5,3

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

15,7 8,3 25,3

bardzo cz sto prawie 
codziennie

76,4 84,5 66,3

Ogó em 100,0 100,0 100,0

nigdy 1,2 1,2 1,2

rzadko, kilka razy w roku 3,6 1,2 ,0

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

3,6 5,8 16,5

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

16,9 20,9 29,4

bardzo cz sto prawie 
codziennie

74,7 70,9 52,9

Ogó em 100,0 100,0 100,0

ogl dam TV dla przyjemno ci
 osoby badanej

dziewczyna

ch opak

klasa 6 SP klasa 1 G klasa 3 G
nigdy 4,5 6,0 ,0

rzadko, kilka razy w roku 18,0 14,5 16,8

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

24,7 31,3 23,2

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

25,8 26,5 32,6

bardzo cz sto prawie 
codziennie

27,0 21,7 27,4

Ogó em 100,0 100,0 100,0

nigdy 15,9 25,0 11,8

rzadko, kilka razy w roku 25,6 28,6 32,9

czasami, raz dwa razy w 
miesi cu

25,6 27,4 27,1

cz sto, przynajmniej raz 
w tygodniu

19,5 15,5 12,9

bardzo cz sto prawie 
codziennie

13,4 3,6 15,3

Ogó em 100,0 100,0 100,0

czytam ksi ki/czasopisma dla przyjemno ci
 osoby badanej

dziewczyna

ch opak

Tabela: 8 i 9
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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
wa nych czynników zagro enia niepowodzeniami w doros ym yciu, w tym tak e si gania po
substancje psychoaktywne. Dlatego w ród elementów analizowanych w ramach oceny
sytuacji szkolnej znalaz a si m.in. samoocena ucznia w kontek cie jego osi gni
szkolnych. Osoby badane udziela y odpowiedzi na pytanie: Wed ug Ciebie, jakim jeste
uczniem/uczennic ? – maj c do dyspozycji 5-stopniow skal odpowiedzi od „bardzo dobry”
do „bardzo z y”. W przypadku uczniów klas szóstych SP nieco ponad 68 % okre li o
siebie jako ucznia bardzo dobrego lub dobrego. Znaczna grupa (oko o 31%) jako ucznia
redniego. Odsetek uczniów których samoocena by a niska wynosi zaledwie 1,2%. W

pierwszej klasie gimnazjum odsetek osób, których samoocena by a bardzo wysoka lub
wysoka (odpowiedzi ”bardzo dobry” i „dobry”) by istotnie ni szy i wynosi 50,5%.
44,7% uzna o, e adekwatne jest w ich przypadku okre lenie „ redni”, a 4,8 % stanowi y
osoby z nisk samoocen . W klasach trzecich gimnazjum odsetek uczniów, którzy ocenili
siebie jako dobrych lub bardzo dobrych by nieco wy szy ni w pierwszych i ni szy- ni w
szóstych SP- wynosi 56,7%. Istotnie wy szy ni ród m odszych badanych by odsetek
uczniów, którzy w analizowanym kontek cie u yli okre lenia „ redni” (41%) . 1,8% badanych
szesnastolatków to osoby, które odpowiadaj c na pytanie, wybra y sformu owanie: „s aby”
lub „bardzo s aby” .

Wed ug Ciebie, jakim jeste   uczniem/uczennic ?

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. tych, którzy
w poprzednim roku szkolnym otrzymali nisk ocen z zachowania, co oznacza, e
stwarzali swoim nauczycielom powa niejsze problemy wychowawcze (uczniowie z
ocen nagann lub odpowiedni ). W ród uczniów klas szóstych nie odnotowano takich
osób. Odsetek tych, którzy otrzymali oceny wzorowe i bardzo dobre kszta towa si na
poziomie ponad 67% (tj. wi cej ni w badaniu z 2007 roku). W przypadku klas
pierwszych gimnazjum odnotowano 8,7% osób z ocenami niskimi, natomiast oceny
wzorowe lub bardzo dobre zadeklarowa o prawie 57% badanych. (tj. mniej ni w badaniu z
2007 roku) ród uczniów klas trzecich gimnazjum odsetek uczniów, którzy otrzymali
ocen wzorow lub bardzo dobr wynosi 49,5%, a wi c by istotnie ni szy ni to
odnotowano w pozosta ych rocznikach (natomiast wy szy ni w badaniu z roku 2007).8,6 %
szesnastolatków deklarowa o oceny naganne lub odpowiednie.

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 rówie nikami

W badaniu wska nikiem jako ci relacji z rówie nikami by a ocena kontaktów
z kolegami/kole ankami w klasie, dokonana przez osob badan . Uczniowie
odpowiadali na pytanie: Jak uk adaj si Twoje kontakty z kolegami/kole ankami
w klasie?- maj c do dyspozycji 5-stopniow skal : od „bardzo dobrze” do „bardzo le”.
Oceny relacji z rówie nikami by y pozytywne. Odnotowano rzadkie przypadki ocen
skrajnie negatywnych i negatywnych.
Odsetek ocen pozytywnych w klasach szóstych wynosi 76,1%, w klasach
pierwszych gimnazjum 81,2% a w klasach trzecich ponad 77%. Najwy szy odsetek
uczniów, którzy nie potrafili jednoznacznie oceni swoich relacji z rówie nikami w
szkole odnotowano w klasach szóstych -23,3%, a najni szy w klasach pierwszych
gimnazjum-16,4%.

Ocena relacji z rówie nikami w szkole

Wykres 20: Ocena relacji z rówie nikami w szkole w badanych rocznikach
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Atmosfer panuj w szkole uczniowie z badanych roczników oceniaj podobnie.
Odsetek osób, które formu owa y oceny pozytywne wynosi w klasach szóstych SP
52,2%, w klasach pierwszych gimnazjum – 57,8%, za w klasach trzecich gimnazjum
60,3%. Zbli one s tak e odsetki badanych, którzy ocenili atmosfer w szkole jako z
lub bardzo z , w kolejnych rocznikach wynosi y one odpowiednio 5,7%; 7,7% i 4,5%.
Uwag zwracaj stosunkowo wysokie odsetki badanych we wszystkich rocznikach,
którzy nie potrafili oceni jednoznacznie atmosfery szkolnej. Dla porównania w
badaniu z roku 2007 roku jako dobr lub bardzo dobr atmosfer w szkole
oceni o 49,7% uczniów klas szóstych, 67,7% badanych z klas pierwszych
gimnazjum i 56,8% z klas trzecich gimnazjum. Oznacza to, e w roku 2011 wy ej
atmosfer w szkole ocenili szóstoklasi ci, natomiast ni ej uczniowie klas
pierwszych gimnazjum.

6.4 . Ocena atmosfery w szkole

Ocena atmosfery w szkole

Wykres 21: Ocena atmosfery w szkole

15,4% 18,4% 12,3%

36,8%
39,4% 48,0%

42,1% 34,5% 35,2%

4,0% 4,1% 2,7%

1,7% 3,6% 1,8%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

klasa 6 SP N=171 klasa 1 G N=170 klasa 3G N=180

bardzo dobra raczej dobra ró nie bywa, czasem dobrze, czasem le raczej z a bardzo z a

50



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

W badaniu zapytano tak e uczniów, czy czuj si bezpiecznie w szkole, w której si
obecnie ucz . Najwy szy odsetek osób, które wysoko oceni y swoje poczucie
bezpiecze stwa w szkole odnotowano w ród uczniów klas trzecich gimnazjum
(41,4%). W pozosta ych rocznikach by on ni szy, najni szy w klasach pierwszych
gimnazjum (24,8%). Pozytywnie (suma odpowiedzi: raczej tak i zdecydowanie tak) swoje
poczucie bezpiecze stwa w szkole oceni o 72,8% uczniów klas szóstych, 75,3% z klas
pierwszych gimnazjum i 77,3% z klas trzecich gimnazjum.

Najwy szy odsetek uczniów, których odczucia w tym kontek cie nie by y jednoznaczne,
odnotowano w klasach szóstych SP (16,9%). O braku poczucia bezpiecze stwa w
szkole pisa co dziesi ty ucze klasy szóstej, co ósmy w klasie pierwszej i co
dziesi ty w klasie trzeciej gimnazjum.

6.5.  Ocena poczucia bezpiecze stwa 
w szkole

Ocena poczucia bezpiecze stwa w szkole

Wykres 22: Ocena poczucia bezpiecze stwa w badanych rocznikach 
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Bycie sprawc  przemocy w rodowisku szkolnym – klasy  6 SP 

6.6.  Przemoc rówie nicza w rodowisku               
szkolnym  - perspektywa sprawcy

Wykres 23: Przemoc w szkole- deklaracje sprawców , klasy 6 SP, N=170
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Bycie sprawc  przemocy w rodowisku szkolnym – klasy 1 G

6.6.  Przemoc rówie nicza w rodowisku 
szkolnym  - z perspektywy sprawcy

Wykres 24: Przemoc w szkole- deklaracje sprawców , klasy 1 G N=169

22,4%

81,5%

76,1%

91,6%

92,2%

62,5%

89,3%

90,4%

95,2%

94,0%

95,2%

95,8%

97,0%

32,4%

10,7%

12,5%

2,4%

1,2%

24,9%

7,1%

4,2%

1,8%

3,0%

2,4%

1,8%

0,6%

19,8%

4,2%

6,6%

1,8%

3,6%

8,4%

1,8%

3,0%

0,6%

0,6%

1,2%

1,2%

1,2%

25,4%

3,6%

4,8%

4,2%

3,0%

4,2%

1,8%

2,4%

2,4%

2,4%

1,2%

1,2%

1,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

ywanie s ów wulgarnych wobec kolegi/kole anki

gro enie pobiciem lub zastraszanie s owne kolegów/kole anek

celowe uderzenie lub pobicie kolegi/kole anki 

nak anianie kolegi/kole anki do oddania pieni dzy lub  
cennego przedmiotu

ycie niebezpiecznych przedmiotów wobec kolegi/kole anki 

celowe popchni cie, wywrócenie, podstawienie nogi 
koledze/kole ance

namawianie do picia alkoholu

namawianie do palenia papierosów

namawianie do u ywania narkotyków

nak anianie  do kupowania papierosów 

nak anianie  do kupowania alkoholu 

nak anianie do kupowania narkotyków 

nak anianie do niechcianych zachowa  seksualnych 

nigdy raz lub kilka razy w roku raz lub kilka razy w miesi cu przynajmniej raz w tygodniu

53



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

Bycie sprawc  przemocy w rodowisku szkolnym – klasy 3 G

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

6.6.  Przemoc rówie nicza w rodowisku 
szkolnym  - z perspektywy sprawcy
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6.6.   Przemoc rówie nicza w rodowisku  
szkolnym  z perspektywy sprawcy

Analiza wyników przedstawionych na wykresach pozwala stwierdzi e:

We wszystkich badanych rocznikach uczniowie przyznaj e najcz ciej
stosowan przez nich form przemocy w szkole jest u ywanie w (ci gu ostatnich
12 miesi cy) wulgarnych s ów wobec kolegów/kole anek. W klasach szóstych
przynajmniej raz w tygodniu w taki sposób zachowywa o si 9,7% uczniów, natomiast w
pierwszych i trzecich gimnazjum istotnie wi cej: 25,4% i 34,5%. Z wiekiem obserwujemy
wi c nasilanie si zjawiska przemocy werbalnej.

Drug najcz ciej pojawiaj ca si form przemocy (perspektywa sprawcy) jest celowe
popchni cie kolegi/kole anki, wywrócenie lub podstawienie nogi. Takie zachowania
cz ciej podejmowali uczniowie klas trzecich gimnazjum. Przynajmniej raz w roku
celowo popchn o lub wywrócili kole ank /koleg 35,3% szóstoklasistów, 37,5%
uczniów klas pierwszych oraz 44,6% badanych z klas trzecich. Cz ciej ni raz lub
kilka razy w roku takie zachowania zdarza y si co dziesi temu uczniowi klas szóstych
SP, co ósmemu w klasach pierwszych gimnazjum i co pi temu w klasach trzecich
gimnazjum (przemoc fizyczna).

Kolejn cz st form przemocy jest gro enie pobiciem lub zastraszanie s owne,
Takiej formy przemocy (przemoc fizyczna) dopu ci o si w ostatnim roku
przynajmniej raz 9,8% szóstoklasistów. W klasach pierwszych gimnazjum cz ciej
wymienian form przemocy by o celowe uderzenie lub pobicie kolegi -23,9%,
podobnie w klasach trzecich -28%. W klasach szóstych do takich zachowa w ost.
roku przyzna o si 8,1% badanych.

Z wiekiem ro nie nasilenie przemocy polegaj cej na wywieraniu presji
rówie niczej dotycz cej u ywania takich substancji jak alkohol czy papierosy. W
klasach szóstych odsetek osób, którym zdarzy o si to co najmniej raz w miesi cu
nie przekracza 2 %, natomiast w klasach pierwszych kszta towa si on na
poziomie 3,5 i 5,4%, a w trzecich: 5,8% i 4,1%.
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Analizuj c dane dotycz ce przemocy szkolnej, utworzono zmienn pn: Nasilenie
do wiadcze bycia sprawc przemocy rówie niczej w szkole. Zmienn zbudowano
sumuj c punkty z odpowiedzi na pytania 49 i 50 ankiety (zmienna przyjmuje warto ci od
13 do 52). W klasach szóstych Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0,
712 w pierwszych gimnazjum 0,922, w trzecich 0,828. Oznacza to, e utworzona
skala jest jednorodna i mierzy jedn ciwo .
Osobno utworzono tak e sumuj c punkty z odpowiedzi na pytanie 50 zmienn :
Nasilenie do wiadcze zwi zanych z wywieraniem presji rówie niczej. Tu
wspó czynnik Alfa Cronbacha tak e by wysoki i wynosi odpowiednio: 0,763;
0,944 i 0,824. Stwierdzono istotn ró nic pomi dzy rednim nasileniem do wiadcze
bycia sprawca przemocy pomi dzy uczniami klas szóstych szko y podstawowej a
uczniami klas pierwszych gimnazjum oraz szóstych i trzecich gimnazjum. Nie
odnotowano pod tym wzgl dem istotnych ró nic pomi dzy klasami pierwszymi i
trzecimi gimnazjum. W klasach pierwszych i trzecich gimnazjum rednie nasilenie
do wiadcze bycia sprawc przemocy by o istotnie wy sze w ród ch opców ni

ród dziewcz t.

6.7.  Nasilenie  do wiadcze  bycia 
sprawc  przemocy  rówie niczej w szkole

Wykres 26:  Nasilenie do wiadcze  bycia sprawc  przemocy w ród uczniów badanych 
roczników (warto ci rednich)
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W badaniu stwierdzono istotn ró nic pomi dzy rednim nasileniem do wiadcze
wywierania presji rówie niczej w szkole pomi dzy klasami szóstymi SP i pierwszymi
gimnazjum oraz szóstymi i trzecimi gimnazjum. Presja ta dotyczy a przede wszystkim

ywania substancji psychoaktywnych oraz namawiania do ich zakupu.
Oznacza to, e cz ciej presj dotycz ywania i zakupu substancji
psychoaktywnych w stosunku do rówie ników stosowali starsi uczniowie.

adnym z roczników nie odnotowano natomiast ró nicy pomi dzy nasileniem
do wiadcze wywierania presji rówie niczej pomi dzy p ciami, by o ono podobne

ród ch opców i dziewcz t.

6.8. Nasilenie  do wiadcze  zwi zanych z 
wywieraniem presji rówie niczej  w szkole 

Wykres 27: Nasilenie do wiadcze   bycia sprawca  presji rówie niczej w ród 
uczniów badanych roczników (warto ci rednich). 
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Bycie ofiar  przemocy w rodowisku szkolnym – klasy  6 SP

6.9.  Przemoc rówie nicza w rodowisku 
szkolnym  - perspektywa ofiary

Wykres 28: Przemoc w szkole- deklaracje  ofiar, klasy 6 SP N=172
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nigdy raz lub kilka razy w roku raz lub kilka razy w miesi cu prznajmniej raz w tygodniu

58



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

Bycie ofiar  przemocy w rodowisku szkolnym – klasy  1 G

6.9.  Przemoc rówie nicza w rodowisku 
szkolnym  - perspektywa ofiary

Wykres 29: Przemoc w szkole- deklaracje  ofiar, klasy 1 G N= 169
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nigdy raz lub kilka razy w roku raz lub kilka razy w miesi cu przynajmniej raz w tygodniu
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Bycie ofiar  przemocy w rodowisku szkolnym – klasy 3 G

6.9.  Przemoc rówie nicza w rodowisku 
szkolnym  - perspektywa ofiary

Wykres 30: Przemoc w szkole- deklaracje ofiar, klasy 3 G  N= 178
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6.9.  Przemoc rówie nicza w rodowisku 
szkolnym  z perspektywy ofiary

Analiza danych przedstawionych na wykresach dotycz cych ofiar przemocy
szkolnej pokazuje, e:

Najwi kszy jest odsetek uczniów do wiadczy w ci gu ostatniego roku ze strony
rówie ników przemocy werbalnej (u ywanie wulgarnych s ów). W klasach szóstych
odsetek osób, które do wiadczy y takiej formy przemocy raz lub kilka razy w miesi cu
albo cz ciej wynosi 42%, w pierwszych gimnazjum 46,8%, w trzecich 39,7%.

Kolejn cz st form doznawanej przemocy jest celowe popchni cie lub wywrócenie.
W klasach trzecich takiej formy przemocy do wiadczy o raz lub kilka razy miesi cu albo
cz ciej 19,4%, 32,2% uczniów klas pierwszych gimnazjum i 26,4 % szóstoklasistów
(przemoc fizyczna).

Inn cz st form przemocy do wiadczanej przez uczniów jest celowe uderzenie lub
pobicie (przemoc fizyczna). Takie sytuacje odnotowa o raz lub kilka razy w
miesi cu albo cz ciej 20% trzynastolatków, 15,6% czternastolatków i 6,9%
szesnastolatków.

Warto zauwa e w m odszych rocznikach gro enie pobiciem lub zastraszanie
owne jest trzeci w kolejno ci form przemocy wymienian przez ofiary (przemoc

werbalna, zastraszanie). Z analizowan cz stotliwo ci do wiadczy jej mniej wi cej co
ósmy ucze w klasie szóstej i pierwszej gimnazjum. W klasach trzecich –co jedenasty.

Z wiekiem uczniowie coraz cz ciej wskazuj e do wiadczan przez nich form
przemocy by a presja kolegów polegaj ca na namawianiu ich do picia alkoholu raz lub
kilka razy w miesi cu albo cz ciej. Taka sytuacja dotyczy a 10,3% uczniów klas trzecich
gimnazjum. W przypadku namawiania do palenia papierosów (raz lub kilka razy w
miesi cu albo cz ciej) odsetek ten wynosi 8,6%.

W klasach trzecich gimnazjum na uwag zas uguje fakt, e istotnie wi cej
uczniów stwierdzi o, i by o namawianych przynajmniej raz w roku wbrew woli do

ycia narkotyków – 12,5%. W klasach pierwszych gimnazjum odsetek ten
wynosi 10,8% , a w klasach szóstych SP 1,1%.
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Analizuj c dane dotycz ce przemocy szkolnej, utworzono zmienn pn: Nasilenie
do wiadcze bycia ofiar przemocy rówie niczej w szkole. Zmienn zbudowano
sumuj c punkty z odpowiedzi na pytanie ankiety dotycz ce tego problemu.
W klasach szóstych Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0,667, w
pierwszych gimnazjum 0,906, w trzecich 0,747. Oznacza to, e utworzona skala
jest jednorodna i mierzy jedn ciwo . Zmienna mo e przyjmowa warto ci od 14-
56.
Osobno utworzono tak e sumuj c punkty z odpowiedzi na pytanie 47 pkt.8-14
zmienn : Nasilenie do wiadcze bycia ofiar presji rówie niczej. Tu
wspó czynnik Alfa Cronbacha tak e by wysoki i wynosi odpowiednio: 0,672
0,884 oraz 0,656. Zmienna mo e przybiera warto ci od 7-28.
Stwierdzono istotn ró nic pomi dzy rednim nasileniem do wiadcze bycia ofiar
przemocy pomi dzy uczniami klas pierwszych i trzecich gimnazjum oraz klas szóstych i
pierwszych. Jak pokazuje wykres, by o ono najwy sze w klasach pierwszych,
istotnie ni sze w trzecich gimnazjum i najni sze w klasach szóstych SP. W
klasach szóstych oraz trzecich odnotowano pod tym wzgl dem istotne ró nice
pomi dzy p ciami. Nasilenie do wiadcze bycia ofiar przemocy by o tam
istotnie wy sze w ród ch opców ni ród dziewcz t.

6.10.  Nasilenie  do wiadcze  bycia 
ofiar  przemocy  rówie niczej w szkole

Wykres 31: Nasilenie do wiadcze  bycia ofiar  przemocy w ród uczniów badanych 
roczników (warto ci rednich).
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6.11.  Nasilenie  do wiadcze  bycia        
ofiar  presji  rówie niczej w szkole

Wykres 32: Nasilenie do wiadcze  bycia ofiar   presji rówie niczej  w ród uczniów 
badanych roczników (warto ci rednich).
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dotyczy a przede wszystkim u ywania substancji psychoaktywnych oraz namawiania do

ich zakupu.

Cz ciej presj dotycz ywania i zakupu substancji psychoaktywnych

odczuwali starsi uczniowie. Odnotowano istotn ró nic pomi dzy nasileniem

opisywanych do wiadcze pomi dzy p ciami w klasach trzecich gimnazjum i

szóstych szko y podstawowej. By o ono w tych rocznikach istotnie wy sze w ród

ch opców ni ród dziewcz t.
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Ile razy w ci gu ost. 12 miesi cy  nauczyciel zachowa  si  w nast puj cy sposób?

– klasy 6 SP

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

ród uczniów klas szóstych oko o 30 % stwierdzi o, e nauczyciel w ostatnim
roku przed badaniem u ywa wobec nich s ów obra liwych. O wy miewaniu si
pisa o 17,6% badanych. 6,2% uczniów stwierdzi o, e nauczyciel w analizowanym
okresie przynajmniej raz popchn ich lub szarpn . Przypadki, gdy uczniowie
deklarowali, i byli zastraszani s ownie przez nauczyciela dotyczy y 5,9% badanych.
1,2% pisa o o uderzeniu przez nauczyciela.

Je li porównamy wyniki z wynikami z 2007 roku, okazuje si e 35 % uczniów,
stwierdzi o, e w roku poprzedzaj cym badanie nauczyciel u wobec nich s ów
obra liwych, 26% e wy miewa si a 15,2%, e popchn ucznia lub szarpn . To ni sze
odsetki wskazuj ce na popraw relacji pomi dzy nauczycielami i uczniami w omawianym
zakresie.

Wykres 33: Przemoc ze strony nauczycieli- deklaracje uczniów, klasy 6 SP N=170
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nigdy raz lub kilka razy w roku raz lub kilka razy w miesi cu przynajmniej raz w tygodniu
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Ile razy w ci gu ost. 12 miesi cy  nauczyciel zachowa  si  w nast puj cy sposób?

– klasy 1 G

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

ród uczniów klas pierwszych gimnazjum 36,3% osób stwierdzi o, e
nauczyciel przynajmniej raz lub kilka razy w roku u ywa wobec nich s ów
obra liwych. O wy miewaniu si pisa o ponad 23% badanych. 18,1% uczniów
stwierdzi o, e nauczyciel przynajmniej raz w ostatnim roku popchn ich lub
szarpn . 15% uczniów stwierdzi o, e u wobec nich s ów wulgarnych. Przypadki,
gdy uczniowie deklarowali, i byli zastraszani s ownie przez nauczyciela dotyczy y
10,8 % badanych. 8,4% pisa o o uderzeniu przez nauczyciela. Je li porównamy
wyniki z wynikami z 2007 roku, okazuje si e wówczas 29,5% uczniów, stwierdzi o,
e w roku poprzedzaj cym badanie nauczyciel u wobec nich s ów obra liwych,

23,3% e wy miewa si a 11,2%, e popchn ucznia lub szarpn . To wy sze
odsetki wskazuj ce na pogorszenie relacji pomi dzy nauczycielami i trzynastoletnimi
uczniami w omawianym zakresie.

Wykres 34: Przemoc ze strony nauczycieli- deklaracje uczniów, klasy 1 G N= 168
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nigdy raz lub kilka razy w roku raz lub kilka razy w miesi cu przynajmniej raz w tygodniu
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6.12.   Agresja i przemoc ze strony 
nauczycieli  - w ocenie uczniów

ród uczniów klas trzecich gimnazjum prawie 40% stwierdzi o, e nauczyciel
przynajmniej raz lub kilka razy w roku u ywa wobec nich s ów obra liwych. O
wy miewaniu si z tak cz stotliwo ci pisa o 29,4% badanych. 11,9%
uczniów stwierdzi o, e nauczyciel popchn ich lub szarpn . 12,6% uczniów
stwierdzi o, e nauczyciel u wobec nich s ów wulgarnych (raz lub kilka razy w roku
albo cz ciej). Przypadki, gdy uczniowie deklarowali, i byli zastraszani s ownie przez
nauczyciela dotyczy y 11,3 % badanych. 9,2% , a wi c co jedenasty ucze pisa o
uderzeniu przez nauczyciela. Je li porównamy wyniki z wynikami z 2007 roku,
okazuje si e wówczas 52,1% uczniów, stwierdzi o, e w roku poprzedzaj cym
badanie nauczyciel u wobec nich s ów obra liwych, 46,2% e wy miewa si a
17,8%, e popchn ucznia lub szarpn . To wyniki wskazuj ce na polepszenie si w
okresie od 2007 do 2011 roku relacji pomi dzy nauczycielami i szesnastoletnimi
uczniami w omawianym zakresie.

Ile razy w ci gu ost. 2 miesi cy  nauczyciel zachowa  si  w nast puj cy sposób?

– klasy 3 G

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

Wykres 36: Nasilenie przemocy nauczycieli  wobec uczniów – warto ci rednich, 
porównanie pomi dzy rocznikami.

W badaniu utworzono zmienn pn: Nasilenie do wiadcze bycia ofiar przemocy
ze strony nauczycieli w szkole. Zmienn zbudowano sumuj c punkty z odpowiedzi
na pytanie 51 ankiety. W klasach szóstych Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali
wynios a 0,803, w pierwszych gimnazjum 0,908, w trzecich 0,885. Oznacza to, e
utworzona skala jest jednorodna i mierzy jedn ciwo . Zmienna mo e przyjmowa
warto od 6-24. W badaniu stwierdzono istotn ró nic pod wzgl dem nasilenia
do wiadcze bycia ofiar ró nych form przemocy ze strony nauczycieli pomi dzy klasami
szóstymi SP i pierwszymi gimnazjum.
By o ono najwy sze w ród uczniów klas pierwszych gimnazjum. Nie odnotowano ró nic
pomi dzy pozosta ymi rocznikami. Mo na wi c wnioskowa , i w deklaracjach
uczniów problem przemocy i agresji nauczycieli wobec uczniów jest najbardziej
nabrzmia y w odczuciach uczniów pierwszych klas gimnazjum. W klasach szóstych
SP oraz pierwszych gimnazjum nasilenie do wiadcze bycia ofiar przemocy ze
strony nauczycieli by o podobne w ród ch opców ni ród dziewcz t. Istotn
ró nic odnotowano natomiast w klasach trzecich gimnazjum. Tu nasilenie
odczuwanej przez uczniów przemocy ze strony nauczycieli by o wy sze w grupie
ch opców.
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6.14.   Poszukiwanie wsparcia 
w sytuacji bycia ofiar  przemocy szkolnej

Poszukiwanie wsparcia – klasy 6 SP

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

Wykres 38: Poszukiwanie wsparcia  w syt. bycia ofiar  przemocy-klasy 1 G N=170
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Poszukiwanie wsparcia – klasy 3 G

Wykres 39: Poszukiwanie wsparcia  w syt. bycia ofiar  przemocy-klasy 3 G  N=180
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6.15.   Poszukiwanie wsparcia
w sytuacji bycia ofiar  przemocy szkolnej-

porównania 

Szczegó owe analizy pomi dzy rocznikami pokazuj e im starsi uczniowie
tym rzadziej pojawia si gotowo do poszukiwania wsparcia w sytuacji bycia
ofiar przemocy rówie niczej w szkole u osób doros ych z kr gu rodziny i
szko y. Cz ciej natomiast badani swoje kroki skierowaliby do osób z kr gu
rówie niczego - kole anek/kolegów oraz rodze stwa. Na uwag zas uguje fakt, i z
wiekiem maleje cz stotliwo wskaza na policj , ro nie natomiast przekonanie, e
badani nie zwróciliby si ze swoim problemem do nikogo.

Wykres 40: Poszukiwanie wsparcia  w syt. bycia ofiar  przemocy- porównanie klas 6 SP, 
1 i 3 G
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6.16. Klimat spo eczny  szko y

Specjali ci zajmuj cy si planowaniem i realizacj szkolnych dzia profilaktycznych

dotycz cych zachowa problemowych m odzie y podkre laj e dla ich powodzenia

ogromne znaczenie ma klimat spo eczny szko y. Badania potwierdzaj e negatywny klimat

spo eczno-emocjonalny w szkole odgrywa istotn rol w rozwoju trudnych zachowa

uczniów np. stosowaniu przemocy. Pozytywny klimat spo eczny jest podstawowym

warunkiem sprzyjaj cym bezpiecze stwu emocjonalnemu i wszechstronnemu

rozwojowi wszystkich uczestników ycia szko y. Uznawany za jeden z

najistotniejszych czynników decyduj cych o efektywno ci dzia edukacyjnych jest

warunkiem powodzenia realizowanych w szkole programów i projektów. Przyjazny,

oparty na wzajemnym szacunku klimat u atwia adaptacj w nowym rodowisku oraz

wzmacnia przekonanie uczniów i nauczycieli o sensie i efektywno ci w asnej pracy

(Ma gorzata Dotka 2007, S. Hart, V. Kindle Hodson, 2006). W literaturze psychologicznej

wskazuje si najcz ciej na dwa elementy tworz ce klimat szko y. Pierwszy z nich to tzw.

kultura procesu dydaktycznego np. estetyka pomieszcze klasowych i ich wyposa enie,

powi zanie tre ci nauczania z yciem, zorientowanie na ucznia i jego potrzeby, a tak e

formu owanie przez nauczycieli wymaga adekwatnych do mo liwo ci uczniów.

Drugi element to wymieniony na wst pie klimat spo eczny szko y. Jego wa ne sk adowe to:

• zainteresowanie i zaanga owanie nauczycieli wspieraniem rozwoju uczniów,

•relacje pomi dzy nauczycielami a uczniami,

•relacje panuj ce w grupie uczniów oraz w gronie pedagogicznym pracuj cym w danej

placówce.

Warto w tym kontek cie wymieni tak e znaczenie wypracowanego w szkole sposobu

sprawowania kontroli i dyscyplinowania uczniów oraz sposobu rozwi zywania konfliktów.

Problem klimatu spo ecznego szko y w kontek cie zachowa problemowych uczniów by

jednym z wa nych w tków analizowanego badania.
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6.17. Ocena klimatu spo ecznego szko y
- porównanie wyników  z  2007 i 2011 roku

W oparciu o pytania ankiety dotycz ce oceny relacji z rówie nikami, oceny atmosfery
w szkole, poczucia bezpiecze stwa w szkole oraz zachowa agresywnych pomi dzy
uczniami w szkole oraz nauczycieli wobec uczniów utworzono wska nik klimatu
szko y.
Zmienn zbudowano sumuj c punkty z odpowiedzi na pytania dotycz ce
wymienionych aspektów klimatu szko y (po zrekodowaniu cz ci pozycji).
W klasach szóstych Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynios a 0,788, w
pierwszych gimnazjum 0,946, w trzecich 0,869. Oznacza to, e utworzona skala jest
jednorodna i mierzy jedn ciwo . Zmienna mo e przyjmowa warto od 33-
147.
W badaniu stwierdzono istotn ró nic pod wzgl dem oceny klimatu szko y
pomi dzy klasami szóstymi SP i pierwszymi gimnazjum oraz szóstymi SP i
trzecimi gimnazjum. W klasach szóstych ocena ta by a istotnie wy sza ni w
pierwszych i trzecich klasach gimnazjum. Nie odnotowano natomiast takiej ró nicy
pomi dzy klasami pierwszymi i trzecimi gimnazjum. Wyniki przedstawiono na
wykresie 41.

Wykres 41:  Klimat szko y w ocenie uczniów – warto ci rednich, porównanie pomi dzy 
rocznikami.
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6.18. Ocena klimatu spo ecznego szko y
- dziewcz ta i ch opcy

Jak pokazuje wykres 42, w ka dym z badanych roczników klimat szko y zosta a oceniony

istotnie wy ej przez dziewcz ta ni przez ch opców. W roku 2007 tak ró nic odnotowano

w klasach trzecich gimnazjum , w pozosta ych oceny dziewcz t i ch opców by y zbli one.

Porównanie wyników z roku 2007 i 2011 wskazuje, e 4 lata temu uczniowie klas

szóstych SP oraz trzecich gimnazjum ocenili klimat szko y, w której si uczyli istotnie

ni ej ni w niniejszym badaniu. W przypadku uczniów klas pierwszych gimnazjum

oceny formu owane w roku 2007 i 2011 by y podobne (nie odnotowano ró nicy istotnej

statystycznie).

Wynik ten nale y uzna za optymistyczny, warto w kolejnych badaniach obserwowa

czy oznacza on pozytywny trend w zakresie zmian w samopoczuciu uczniów w szkole,

ich ocenie relacji pomi dzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami.
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7.  Ocena sytuacji w domu
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7.1.  Ocena poczucia szcz cia

Uczniowie okre lali swój poziom poczucia szcz cia odpowiadaj c na pytanie: Czy
uwa asz, e Twoje ycie jest szcz liwe? Do dyspozycji mieli 5-stopniow skal
odpowiedzi: od „zdecydowanie tak” do „zdecydowanie nie”. Odsetek osób
deklaruj cych, e ich ycie jest zdecydowanie szcz liwe by najwy szy w klasach
szóstych (44,6%). Istotnie ni szy w klasach pierwszych gimnazjum (34,2%), a
najni szy w klasach trzecich gimnazjum- 29,1%. Je li zsumowa odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i „raczej tak” okazuje si e 77,2% szóstoklasistów, 74,8%
pierwszoklasistów oraz 71,8% uczniów klas trzecich ma pozytywne odczucia w
tym zakresie. Odsetek uczniów maj cych problem z jednoznacznym okre leniem
swoich odczu by zbli ony we wszystkich rocznikach (od 15,8% do 18,6%).

Analiza wykresu pokazuje, e wraz z wiekiem maleje tendencja do u ywania w
ocenie poczucia szcz cia okre le skrajnie pozytywnych.

Wykres 43: Poczucie szcz cia w deklaracjach badanych
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7.2.  Ocena atmosfery w domu
Uczniowie dokonywali oceny atmosfery w ich rodzinie odpowiadaj c na pytanie: Jak
oceni by /oceni aby atmosfer panuj w Twoim domu rodzinnym? Do dyspozycji
mieli 5-stopniow skal odpowiedzi: od „bardzo dobra” do „bardzo z a”. Ponad po owa
uczniów klas szóstych oceni a atmosfer w swoim domu jako bardzo dobr
(58,3%). W pierwszych odsetek ten by nieco ni szy i wynosi 50,9%, natomiast
w klasach trzecich znacznie ni szy- 44,3%.
Je eli zsumujemy odsetki uczniów, którzy ocenili atmosfer w domu bardzo dobrze i
dobrze, okazuje si e najrzadziej taka ocena pojawia si w klasach pierwszych
gimnazjum. Problem z jednoznaczn ocen tego aspektu funkcjonowania swojej
rodziny mia o 8% szóstoklasistów oraz co szósty ucze klasy pierwszej i trzeciej
gimnazjum. Odsetek ocen negatywnych i skrajnie negatywnych by najni szy w
klasach szóstych.

Wykres 44: Ocena atmosfery w domu
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7. 3.  Cz stotliwo  k ótni  z rodzicami
Jednym ze róde wiedzy o atmosferze panuj cej w domu oraz relacjach pomi dzy
nastolatkami a rodzicami s informacje uzyskane na podstawie odpowiedzi na
pytanie o cz stotliwo ótni z rodzicami w ci gu ostatnich 12 miesi cy
poprzedzaj cych badanie. Brak takich konfliktów w ostatnim roku odnotowano
w przypadku co pi tego badanego w klasach szóstych (20,7%). W klasach pierwszych
takiej odpowiedzi na pytanie udzieli co szósty ucze , a w klasach trzecich co
dwunasty.

Najwy szy odsetek osób, które cz sto tj. przynajmniej raz w tygodniu k óci y si
z rodzicami w analizowanym okresie odnotowano w klasach pierwszych i trzecich.
Takiej odpowiedzi udzieli o odpowiednio 24,6% i 23,8% uczniów. Analiza wyników
pokazuje, e z ró nym nat eniem z rodzicami k óci o si w ost. roku 87,6% uczniów z
klas szóstych, 75,4% z pierwszych gimnazjum oraz 76,2% osób ucz szczaj cych do klas
trzecich. Z wiekiem wyra nie maleje odsetek osób, które w ogóle nie k óci y si z
rodzicami, natomiast ro nie odsetek osób, które k óci y si bardzo cz sto. Cz ciej
wi c problem ten dotyka uczniów starszych.

Wykres 45:  Cz stotliwo  k ótni z rodzicami – w ost. 12 miesi cach   

20,7% 15,7%
8,1%

36,9%

27,7% 39,8%

30,0%

31,9% 28,3%

12,4%
24,6% 23,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

klasa 6 SP N= 171 klasa 1 G N= 170 klasa 3G N=1

nigdy raz  lub kilka razy w roku

raz lub kilka razy w miesi cu przynajmniej raz w tygodniu

78



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

7.4.  G ówne powody k ótni z rodzicami : 
klasy szóste SP

* Na pytanie odpowiadali wy cznie Ci uczniowie, którzy w ci gu ostatnich 12 miesi cy k ócili 
si  z rodzicami. Badani mogli zaznaczy  maksymalnie 3 powody 

W grupie uczniów klas szóstych najcz stsze powody k ótni z rodzicami to sprawy
domowe – 50,9% wskaza , nast pnie szko a- wyniki w nauce, wagary, zachowanie w
szkole – 50,4%. Kolejny powód to sposób sp dzania wolnego czasu np. przekonanie
rodziców, e uczniowie zbyt du o czasu sp dzaj przed komputerem - 47,2%.

35,7% badanych stwierdzi o, e najcz stsz przyczyn ótni z rodzicami w ostatnim roku
by o ich zachowanie wobec rodziców – aroganckie, opryskliwe, lekcewa ce. Co pi ty
trzynastolatek deklarowa e najcz ciej k óci si z rodzicami z powodu kolegów/kole anek.
15,5% wskaza o, e przyczyn konfliktów by y inne sprawy np. stosunek do rodze stwa i
innych cz onków rodziny.

Wykres 46: Najcz stsze powody  k ótni z rodzicami – klasy 6 SP, N=132
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7.4  G ówne powody  k ótni z rodzicami:
klasy pierwsze gimnazjum

*Na pytanie odpowiadali wy cznie Ci uczniowie, którzy w ci gu ostatnich 12 miesi cy k ócili 
si  z rodzicami. Badani mogli zaznaczy  maksymalnie 3 powody 

Wykres 46: Najcz stsze powody  k ótni z rodzicami – klasy 1 G, N=135

ród uczniów klas pierwszych gimnazjum najcz stsze powody k ótni z rodzicami to
tak e sprawy domowe – 58,9% wskaza , szko a- wyniki w nauce, wagary, zachowanie
w szkole – 51,3% oraz sposób sp dzania wolnego czasu – 44,5%. 38,4% badanych
stwierdzi o, e najcz stsz przyczyn ótni z rodzicami w ostatnim roku by o ich zachowanie
wobec rodziców – aroganckie, opryskliwe, lekcewa ce. Niemal co czwarty czternastolatek
deklarowa e najcz ciej k óci si z rodzicami z powodu kolegów/kole anek., prawie 7%
wskaza o, e przyczyn konfliktów by o picie alkoholu, palenie papierosów lub u ywanie
narkotyków. Warto podkre li e klasach szóstych t przyczyn ótni jako cz st wskaza o
zaledwie 0,7% uczniów. Inne sprawy np. stosunek do rodze stwa, konflikty dotycz ce
zakupów, ilo ci pieni dzy przekazywanych do dyspozycji nastolatka wskaza o 8%
badanych.
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7. 4  G ówne powody k ótni z rodzicami:
klasy trzecie gimnazjum

*Na pytanie odpowiadali wy cznie Ci uczniowie, którzy w ci gu ostatnich 
12 miesi cy k ócili si  z rodzicami - badani mogli zaznaczy  maksymalnie 3 powody) 

Wykres 42: Najcz stsze powody  k ótni z rodzicami – klasy 3G, N=163
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ród uczniów klas trzecich gimnazjum najcz stsze powody k ótni z rodzicami to
tak jak w m odszych rocznikach sprawy domowe – a 65,8% wskaza , szko a- wyniki
w nauce, wagary, zachowanie w szkole – 57,4% oraz sposób sp dzania wolnego czasu
– 45,7%. 33,5% badanych stwierdzi o, e najcz stsz przyczyn ótni z rodzicami w
ostatnim roku by o zachowanie wobec rodziców.

Co pi ty szesnastolatek deklarowa e najcz ciej k óci si z rodzicami z powodu
kolegów/kole anek., prawie 7% wskaza o, e przyczyn konfliktów by o picie alkoholu,
palenie papierosów lub u ywanie narkotyków. Inne sprawy np. stosunek do rodze stwa,
konflikty dotycz ce zakupów, m odszego rodze stwa oraz ilo ci pieni dzy przekazywanych
do dyspozycji nastolatka, a tak e wyboru szko y wskaza o 6,7% badanych.
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7.5.  Wiedza rodziców nt. sp dzania czasu 
poza domem
W badaniu zapytano uczniów, czy w sytuacji ich wieczornych wyj z domu, rodzice
wiedz , gdzie i z kim b przebywa . Taka wiedza pozwala rodzicom sprawowa
kontrol nad sposobem sp dzania czasu wolnego przez dziecko poza domem oraz nad tym,
w jakim towarzystwie dziecko si obraca. Zainteresowanie rodziców t kwesti jest sygna em
dla nastolatka, i nawet je li daje mu si pewien stopie samodzielno ci, to jednak nadal
podlega on monitorowaniu rodziców poczuwaj cych si do odpowiedzialno ci za jego
bezpiecze stwo. Odpowiedzi pozytywne na zadane pytanie mog wiadczy o istnieniu w
domu normy mówi cej o konieczno ci informowania rodziców o miejscu, dok d wychodzimy
oraz osobach, z którymi si spotykamy, jak równie o respektowaniu tej normy przez
nastolatka. Jak pokazuje wykres 43, w klasach szóstych ponad 83% uczniów deklaruje,
e ich rodzice zawsze lub prawie zawsze posiadaj tak wiedz . Odsetek

pierwszoklasistów i trzecioklasistów, którzy tak odpowiedzieli na pytanie jest ni szy
(72,8% i 72,6%). 4,1% trzynastolatków, 11,3% czternastolatków i 7,5% szesnastolatków
deklaruje, e ich rodzice zazwyczaj lub nigdy nie maj takiej wiedzy. Co pi ty ucze w
klasach trzecich uzna e jego rodzice tylko czasami maj tak wiedz , a wi e
informowanie o tym, gdzie i z kim dziecko przebywa wieczorami nie jest w domu sta
regu .

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

54,8%

35,7% 33,7%

28,8%

37,1% 38,9%

12,3%

15,9% 19,9%

3,6%
7,1%

5,3%0,5% 4,2% 2,2%

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

klasa 6 SP N= 172 klasa 1 G N= 170 klasa 3G N=180

zawsze zazwyczaj tak czasami zazwyczaj nie nigdy
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7.6.  Pieni dze do dyspozycji nastolatka

W badaniu zadano uczniom tak e pytanie o to, jak kwot pieni dzy maj do swojej
dyspozycji w ci gu miesi ca. Chodzi o tu o rodki finansowe na ich w asne potrzeby,
o których wydawaniu sami decyduj . W kontek cie dzia profilaktycznych
i interwencyjnych warto pami ta e ilo pieni dzy swobodnie wydawanych przez nastolatka
to jeden z elementów kszta tuj cych dost pno dla niego ró nych dóbr, tak e substancji
psychoaktywnych tj. papierosów, alkoholu i narkotyków. Jak pokazuje poni szy wykres,
odsetek nastolatków którzy dysponuj miesi cznie wi kszymi kwotami pieni dzy
(powy ej 50 z ) jest najwy szy w ród trzecioklasistów- 48,7%. W przypadku uczniów
klas szóstych SP dominuj osoby dysponuj ce miesi cznie ni szymi kwotami- do 50 z .
Jak pokazuj szczegó owe analizy odsetek osób, które pi y alkohol w ostatnim roku i w
ostatnim miesi cu poprzedzaj cym badanie oraz osób maj cych za sob inicjacj
narkotykow ro nie wraz ze wzrostem sum pieni dzy posiadanych przez m odzie .

Wykres 49: Pieni dze do  swobodnej dyspozycji nastolatka –porównania  

12,4%

23,3%
27,8%

19,2% 17,3%
12,9% 22,6%

26,8%

26,8% 11,0%

11,7%
8,2%

31,4% 27,0%
21,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

w ogóle nie mam 
pieni dzy do swojej 

dyspozycji

od 1 - 20 z powy ej 20-50 z powy ej 50-100 z powy ej 100 z

klasa 6 SP N= 172 klasa 1 G N= 170 klasa 3G N=180
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8. U ywanie substancji 
psychoaktywnych

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

Prawie co czwarty ucze szóstych

klas szkó podstawowych (22,2%)

przynajmniej raz w yciu zapali ju

papierosa - a wi c ma za sob

inicjacj nikotynow .

W grupie 13-latków odnotowano

istotn ró nic statystyczn

pomi dzy odsetkami ch opców i

dziewcz t, którzy palili papierosy

kiedykolwiek w swoim yciu.

Zachowanie takie cz ciej

deklarowali ch opcy.*

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

Uwaga: Niskie liczebno ci

22,2%

77,8%

tak

nie

Palenie papierosów  w yciu - klasy 6 SP
N=172

16,9%

83,1%

tak

nie

Palenie papierosów  w yciu - dziewcz ta -
klasy 6 SP N=95

28,9%

71,1%

tak

nie

Palenie papierosów  w yciu - ch opcy-
klasy  6 SP N= 76

*Wynik testu Chi2 istotny na poziomie

p<0,05
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8.1.  Rozpowszechnienie palenia papierosów: 
klasy pierwsze gimnazjum

ród uczniów klas pierwszych

gimnazjum odsetek tych, którzy

przynajmniej raz w yciu zapalili

papierosa, a wi c maj za sob inicjacj

nikotynow jest istotnie wy szy ni

w klasach szóstych szkó podstawowych.

Do palenia papierosów przynajmniej

raz w yciu przyzna o si ponad 59%

uczniów z tego rocznika. Ró nica

pomi dzy odsetkiem pal cych uczniów w

klasach pierwszych gimnazjum i szóstych

SP jest bardzo wyra na – obserwujemy tu

„skokow zmian ” o ponad 30 punktów

procentowych.* Chocia odsetek

ch opców, którzy palili papierosy by

nieco wy szy ni odsetek ich

kole anek – ch opcy: 60,5% a

dziewcz ta: 58,3% - to nie odnotowano

w tym zakresie istotnej ró nicy

statystycznej pomi dzy p ciami.

Wykres 53, 54 i 55.
Palenie papierosów w yciu :
- klasy 1 G. 

59,4%

40,6%

tak

nie

Palenie papierosów  w yciu - klasy 1 G
N=170

58,3%

41,7%

tak

nie

Palenie papierosów  w yciu-dziewcz ta-
- klasy 1 G  N=81

60,5%

39,5%

tak

nie

Palenie papierosów  w yciu - ch opcy 
klasy 1 G N= 89
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8.1.  Rozpowszechnienie palenia papierosów: 
klasy trzecie gimnazjum

ród uczniów trzecich klas
gimnazjum osoby, które maj za
sob inicjacj nikotynow , a wi c
przynajmniej raz w yciu zapali y
papierosa, stanowi ponad 2/3
badanych (69%).

Ró nica pomi dzy odsetkiem
pal cych uczniów w klasach
pierwszych i trzecich gimnazjum jest
istotna statystycznie cho nie tak
du a jak w przypadku klas
pierwszych gimnazjum i szóstych
szko y podstawowej.

W grupie uczniów trzecich klas
gimnazjum nie odnotowano
ró nicy pomi dzy wielko ci
populacji pal cych ch opców i
dziewcz t.

Analizuj c wyniki bada mo emy
stwierdzi , i ponad 2/5 ch opców
(70,6%) i ponad 2/3 dziewcz t
(67,4%) pali o tyto przynajmniej raz

yciu.

Wykres 56, 57 i 58.
Palenie papierosów w yciu:
- klasy 3 G. 

69,0%

31,0%

tak

nie

Palenie papierosów  w yciu - klasy 3 G
N=180

67,4%

32,6%

tak

nie

Palenie papierosów  w yciu - dziewcz ta-
klasy 3 G N=88

70,6%

29,4%

tak

nie

Palenie papierosów  w yciu - ch opcy-
klasy 3 G N=170
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8.2.  Palenie papierosów w ró nych okresach: 
podzia  na p  i klasy

W ci gu ostatnich 30 dni przed badaniem pali o papierosy 4,8% ch opców i 6,7%

dziewcz t z szóstych klas szkó podstawowych. W ostatnim roku pali niemal co

czwarty ch opiec i co dziesi ta dziewczyna (ró nica nie jest istotna statystycznie).

Porównuj c te wyniki ze wska nikiem rozpowszechnienia palenia tytoniu w ród

gimnazjalistów mo emy zaobserwowa „skokow ró nic ”. W ostatnim miesi cu

przed badaniem – w klasach pierwszych gimnazjum pali ju co trzeci ch opiec

(34,9%) i co czwarta dziewczyna (27,4%), a w grupie „trzecioklasistów” tj. osób

ko cz cych nauk w gimnazjum, 42,1% i 35,8% ch opców. Ró nice pomi dzy

odsetkami pal cych dziewcz t i ch opców w klasach pierwszych i trzecich we

wszystkich analizowanych okresach nie by y istotne, co oznacza e rozpowszechnienie

palenia w ród uczennic i uczniów polickich gimnazjów jest podobne.

Wykres 59: Palenie papierosów w  yciu, ost. roku i ost. miesi cu- klasy 6 SP. 

16,9%

10,1%

6,7%

28,9%

22,9%

4,8%

w yciu

12 miesi cy

30 dni

Palenie papierosów  w  yciu, ost. 12 mies.  i  30 
dniach- klasy 6 SP

ch opcy N=76 dziewcz ta N=95
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8.2.  Palenie papierosów w ró nych okresach: 
podzia  na p  i klasy

Wykres 60 : Palenie papierosów w  yciu, ost. roku i ost. miesi cu- klasy 1 G. 

Wykres 61 : Palenie papierosów w  yciu, ost. roku i ost. miesi cu- klasy 3 G. 

58,3%

46,4%

27,4%

60,5%

50,0%

34,9%

w yciu

12 miesi cy

30 dni

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

ch opcy N=89 dziewcz ta N= 81

67,4%

55,8%

35,8%

70,60%

54,10%

42,10%

w yciu

12 miesi cy

30 dni

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

ch opcy N=92 dziewcz ta N=88

89



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

8.3.  Cz stotliwo   palenia  w ci gu ca ego 
ycia i  w okresie  ostatniego  roku . 

Tabela 1: Cz stotliwo   palenia papierosów w  yciu – klasy 6 SP,1 G i 3 G

Tabela 9 i 10 :  Cz stotliwo   palenia papierosów w ostatnim roku – klasy 6 SP, 1 G i 3 G

klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G
ani razu

77,8% 40,6% 31,0%
1-2 razy

15,4% 20,5% 12,2%
3-5 razy

2,2% 3,0% 12,3%
6-9 razy

1,2% 5,3% 5,1%
10-19 razy

0,5% 4,8% 3,9%
20-39 razy

0,6% 4,6% 3,3%
40 lub wi cej razy

2,3% 21,3% 32,2%

klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G
ani razu

84,2% 51,7% 44,0%
1-2 razy

10,1% 13,5% 9,0%
3-5 razy

2,2% 4,1% 7,0%
6-9 razy

0,0% 4,1% 4,9%
10-19 razy

0,6% 5,4% 4,5%
20-39 razy

1,7% 2,9% 2,3%
40 lub wi cej razy

1,2% 18,3% 27,1%
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8.3.  Cz stotliwo   palenia w okresie 
ostatnich  30 dni  

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

Niepal cy lub 
sporadycznie 
pal cy

Cz sto  pal cy 

Regularnie 
pal cy 

W szóstych klasach szkó podstawowych odnotowano bardzo niski odsetek

uczniów regularnie pal cych papierosy (1,2%). Sytuacja ta zmienia si jednak wraz

z wiekiem badanych. W grupie uczniów pierwszych klas gimnazjum niemal co

pi ty badany (18,9%) deklaruje, pali papierosy w sposób regularny tj.10 lub

wi cej razy w miesi cu.

Co czwarty ucze ko cz cy nauk w gimnazjum („trzecioklasista”) przyznaje, i

regularnie pali papierosy (25,6%).

W roku 2007 odsetek regularnie pal cych wynosi w klasach 6 SP 1,7%, w

klasach pierwszych gimnazjum 8%, za w klasach trzecich gimnazjum 34,1%.

klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G
ani razu

94,1% 68,7% 59,8%
1-2 razy

3,5% 8,3% 9,0%
3-5 razy

0,6% 1,8% 3,3%
6-9 razy

0,6% 2,3% 2,3%
10-19 razy

0,6% 3,6% 3,9%
20-39 razy

0,6% 3,5% 8,7%
40 lub wi cej razy

0,0% 11,8% 13,0%
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8.4. Rozpowszechnienie palenia –porównanie 
wyników  z roku 2007 i 2011

Wykres 62 i 63 : Palenie papierosów w  yciu oraz ostatnim roku – porównanie wyników 
z roku 2007 i 2011

19,8%

30,7%

60,4%

15,8%

48,3%

56,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G

rok 2007

rok 2011

33,9%

46,0%

79,9%

22,2%

59,4%

69,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G

rok 2007

rok 2011

p<0,05

p<0,05

p<0,05

n.i.

p<0,01

n.i.
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8.4. Rozpowszechnienie palenia –porównanie 
wyników  z roku 2007 i 2011

Wykres 64 : Palenie papierosów w  ci gu ostatnich 30 dni– porównanie wyników z roku 
2007 i 2011

8,5%

16,5%

49,1%

5,9%

31,3%

40,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G

rok 2007

rok 2011

n.i.

p<0,01

p<0,05
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9.   U ywanie substancji 
psychoaktywnych

- alkohol -
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9.1.   Rozpowszechnienie 
i cz stotliwo  
picia alkoholu 
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9.1.1.  Rozpowszechnienie picia alkoholu:
klasy szóste SP

ród uczniów szóstych klas

szkó podstawowych odsetek tych,

którzy przynajmniej raz w yciu pili

alkohol wynosi 28,7%. Oznacza to,

e prawie 1/3 13- latków ucz cych

si w polickich „podstawówkach”

ma ju za sob inicjacj

alkoholow .

Przynajmniej raz w yciu po

alkohol si gn a ¼ dziewcz t i

ponad 1/3 ch opców (odnotowana

ró nica nie jest istotna

statystycznie).

Wykres  65, 66 i 67:
Picie alkoholu w yciu - klasy 6 SP

28,7%

71,3%

Picie alkoholu w yciu
klasy 6 SP  N=172 

tak

nie

24,7%

75,3%

Picie alkoholu w yciu
dziewcz ta 
6 SP N= 95 

tak

nie

33,7%66,3%

Picie alkoholu w yciu
ch opcy

6 SP N= 76  

tak

nie
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9.1.1.  Rozpowszechnienie picia alkoholu:
pierwsze klasy gimnazjum 

Ponad 2/3 uczniów (67,0%)

w klasach pierwszych

gimnazjum przyzna o, e

przynajmniej raz w yciu pi o

alkohol.

Ró nica w porównaniu z klasami

szóstymi jest bardzo wysoka –

„skok” z 28,7% do 67% (wynik

testu Chi2 istotny na poziomie

p<0,001).

W przypadku dziewcz t z tego

rocznika odsetek osób, które maj

za sob inicjacj alkoholow jest

podobny jak w grupie ch opców

(67,2% vs. 66,3%).

W obu grupach mo na uzna , i

jest on wysoki .

Tylko co trzecia uczennica (32,8%)

i co trzeci ch opiec (33,7%)

zadeklarowa e nigdy dot d nie pi

adnego napoju alkoholowego.

Wykres 68, 69 i 70:

67,0%33,0%

Picie alkoholu w yciu
klasy 1 G N=170 

tak

nie

67,2%32,1%

Picie alkoholu w yciu
dziewcz ta 

klasy 1 G N= 81  

tak

nie

66,3%

33,7%

Picie alkoholu w yciu
ch opcy 

klasy 1 G N= 89  

tak

nie

97



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

9.1.1.  Rozpowszechnienie picia alkoholu:
klasy trzecie gimnazjum 

W przypadku uczniów klas
trzecich gimnazjum odsetek
tych, którzy pili jakikolwiek
napój alkoholowy w yciu
przekracza 90%.

Ró nica w porównaniu z klasami
pierwszymi jest du a – „skok” z
67% do 92,2% (wynik testu Chi2

istotny na poziomie p<0,01).

W analizowanej grupie wiekowej

nie odnotowano adnych istotnych

ró nic pomi dzy p ciami.

Odsetek dziewcz t maj cych za

sob inicjacj alkoholow wynosi

92,6%, za ch opców 91,8%

Przedstawione dane oznaczaj ,
e w ca ej populacji badanych

uczniów trzecich klas gimnazjum
co 14 badany nie ma jeszcze za
sob inicjacji alkoholowej.

Wykres  71, 72 i 73:
Picie alkoholu w yciu - klasy  3 G

92,6%7,4%

Picie alkoholu w yciu
dziewcz ta 
3 G N= 88  

tak

nie

91,8%

8,2%

Picie alkoholu w yciu
ch opcy 

3 G N= 92  

tak

nie

92,2%

7,8%

Picie alkoholu w yciu-klasy 3 G-
N=180

tak

nie
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Kolejne wykresy pokazuj problem rozpowszechnienia picia alkoholu w ród
dziewcz t i ch opców w yciu, w ostatnim roku oraz w ostatnim miesi cu. W
klasach szóstych SP odnotowano nieco wy szy odsetek ch opców ni dziewcz t
si gaj cych w ostatnim roku po napoje alkoholowe – odpowiednio: 16,9% dziewcz t
i 26,5% ch opców (ró nica nie jest istotna statystycznie). Ró nice zacieraj si , gdy
analizujemy konsumpcj alkoholu w okresie ostatniego miesi ca przed badaniem. Jak
wynika z deklaracji badanych trzynastolatków niemal tyle samo ch opców i dziewcz t –
4,9% vs. 4,5% - pi o wówczas alkohol. W klasach pierwszych gimnazjum nie
odnotowano ró nic mi dzy p ciami pod wzgl dem rozpowszechnienia si gania po
alkohol w ostatnim roku oraz miesi cu. W klasach trzecich gimnazjum ró nic
pomi dzy p ciami odnotowano pod wzgl dem rozpowszechnienia picia alkoholu
w ostatnim miesi cu (by o ono wi ksze w ród ch opców). Zacieranie si ró nic
pomi dzy dziewcz tami i ch opcami w analizowanym aspekcie to jedno z
najbardziej charakterystycznych zjawisk ostatniej dekady. Zachodz ca w tej
sferze emancypacja dziewcz t, widoczna na poziomie gimnazjum – stanowi
powa ne wyzwanie dla osób profesjonalnie zajmuj cych si profilaktyk
zachowa problemowych m odzie y.

9.1.2.  Rozpowszechnienie picia  alkoholu 
w ró nych okresach:  podzia  na p  i klasy

Wykres 74 :  Picie alkoholu w  yciu, ost. roku i ost. miesi cu- klasy 6 SP. 

24,7%

16,9%

4,5%

33,7%

26,5%

4,9%

w yciu

12 miesi cy

30 dni

Picie alkoholu w  yciu, ost. 12 mies.     
i  30 dniach- klasy 6 SP

ch opcy N=76 dziewcz ta N=95

99



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

9.1.2.  Rozpowszechnienie picia  alkoholu 
w ró nych  okresach:  podzia  na p  i klasy

Wykres 75 i 76 :  Picie alkoholu w  yciu, ost. roku i ost. miesi cu- klasy 1 i 3 G. 

67,9%

63,4%

31,6%

66,3%

58,1%

30,6%

w yciu

12 miesi cy

30 dni

Picie alkoholu w  yciu, ost. 12 mies.    
i  30 dniach- klasy 1 G

ch opcy N=89 dziewcz ta N=81

92,6%

87,4%

48,9%

91,8%

86,9%

65,4%

w yciu

12 miesi cy

30 dni

Picie alkoholu w  yciu, ost. 12 mies.    
i  30 dniach- klasy 3 G

ch opcy N=92 dziewcz ta N=88

100

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

p<0,05
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9.1.3.  Cz stotliwo  picia alkoholu

Tabela 12: Cz stotliwo   picia alkoholu w yciu – klasy 6 SP, 1 G i 3 G   

Tabela 13: Cz stotliwo   picia alkoholu w ostatnim roku– klasy 6 SP, 1 G i 3 G

Klasy 6 SP Klasy 1 G Klasy 3 G

ani raz 71,3% 33,0% 7,8%

raz lub dwa razy 19,0% 19,4% 13,6%

3-5 razy 5,2% 14,0% 16,0%

6-9 razy 0,5% 12,8% 11,5%

10-19 razy 3,5% 7,2% 17,4%

20-39 razy 0,5% 4,1% 13,3%

40 lub wi cej razy 0,0% 9,5% 20,4%

Klasy 6 SP Klasy 1 G Klasy 3 G

ani raz 78,9% 39,4% 12,9%

raz lub dwa razy 15,3% 23,0% 20,5%

3-5 razy 2,4% 15,5% 17,5%

6-9 razy 1,2% 9,5% 16,0%

10-19 razy 2,2% 3,6% 14,6%

20-39 razy 0,0% 2,4% 7,1%

40 lub wi cej razy 0,0% 6,6% 11,4%
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9.1.3.  Cz stotliwo  picia alkoholu

Tabela 14: Cz stotliwo   picia alkoholu w ostatnich 30 dniach – klasy 6 SP, 1 G,3 G

Niepij cy lub 
sporadycznie 
pij cy

Cz sto  pij cy

Regularnie 
pij cy

W szóstych klasach szkó podstawowych nie odnotowano uczniów regularnie pij cych,

a cz sto pij cy stanowili zaledwie 1,2%. Sytuacja ta zmienia si jednak wraz z

wiekiem badanych. W grupie uczniów pierwszych klas gimnazjum 7,1% deklaruje,

pije alkohol 3 – 9 razy w miesi cu. Odsetek regularnie pij cych tj. 10 i wi cej

razy w miesi cu – si ga tu 4,7% .

W najstarszej frakcji wiekowej odsetki te zdecydowanie rosn . W populacji

„trzecioklasistów” ko cz cych nauk w gimnazjum co pi ty badany ucze

(19,6%) pije alkohol cz sto (3-6 razy w miesi cu). Regularnie pij cy stanowi 5,7

% tej frakcji wiekowej. Dla porównania, w roku 2007 cz sto pij cy w ostatnim

miesi cu stanowili 0,6% w klasach szóstych SP, w klasach pierwszych gimnazjum

0,6%, za w klasach trzecich- 11,9%.

Klasy 6 SP Klasy 1 G Klasy 3 G

ani raz 95,4% 70,0% 44,9%

raz lub dwa razy 3,4% 18,2% 29,8%

3-5 razy 0,6% 4,7% 11,9%

6-9 razy 0,6% 2,4% 7,7%

10-19 razy 0,0% 2,3% 4,5%

20-39 razy 0,0% 0,6% 1,2%

40 lub wi cej razy 0,0% 1,8% 0,0%
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9.1.4.   Rozpowszechnienie picia alkoholu 
– porównanie  wyników z roku 2007 i 2011

Wykres 77 i 78:   Picie alkoholu  w  yciu oraz w okresie ostatnich 12 miesi cy 
– porównanie wyników z roku 2007 i 2011

n.i.
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50,3%
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p<0,001

p<0,001
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n.i.

p<0,05
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9.1.4.  Rozpowszechnienie picia alkoholu 
– porównanie  wyników  z roku 2007  i  2011

Wykres 79 : Picie alkoholu w  ci gu ostatnich 30 dni 
– porównanie wyników z roku 2007 i 2011

23,2%

31,2%

72,9%

4,7%

31,1%

57,3%
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100,0%
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rok 2007

rok 2011
p<0,001

n.i.

p<0,01

Porównanie wyników dotycz cych rozpowszechnienia picia alkoholu w roku 2007 i 2011
wskazuj e:

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy maj za sob inicjacj alkoholow w
klasach szóstych SP oraz pierwszych gimnazjum. Nie odnotowano takiej ró nicy w klasach
trzecich, co oznacza, e rozpowszechnienie picia w tej grupie wiekowej jest podobne jak

ród szesnastolatków badanych 4 lata wcze niej.

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy pili alkohol w ostatnim roku przed
badaniem w klasach szóstych SP oraz trzecich gimnazjum. Nie odnotowano takiej ró nicy
w klasach pierwszych gimnazjum, co oznacza, e rozpowszechnienie picia w ostatnich 12
miesi cach przed badaniem w tej grupie wiekowej jest podobne jak w ród
czternastolatków badanych 4 lata wcze niej.

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy pili alkohol w ostatnim miesi cu
przed badaniem w klasach szóstych SP oraz trzecich gimnazjum. Nie odnotowano takiej
ró nicy w klasach pierwszych gimnazjum, co oznacza, e rozpowszechnienie picia w tej
grupie wiekowej w okresie ost. miesi ca jest podobne jak w ród czternastolatków
badanych 4 lata wcze niej.
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9.1.4.  Rozpowszechnienie picia alkoholu 
– porównanie  wyników  z roku 2007  i 2011

Porównanie wyników dotycz cych rozpowszechnienia picia alkoholu w ród dziewcz t

i ch opców w roku 2007 i 2011 wskazuje e:

• odnotowano istotny spadek odsetka dziewcz t i ch opców pij cych w yciu,

w ostatnim roku i w ostatnim miesi cu w klasach szóstych SP.

• nie odnotowano ró nicy pomi dzy rozpowszechnieniem picia alkoholu w ród

dziewcz t w yciu oraz w ostatnim roku i miesi cu przez badaniem w klasach

pierwszych gimnazjum. Odnotowano natomiast spadek odsetka pij cych ch opców

(w yciu) w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2007.

• odnotowano istotny spadek odsetka dziewcz t pij cych w ostatnim miesi cu

w klasach trzecich gimnazjum. Nie odnotowano takiej ró nicy w przypadku ch opców.

Rozpowszechnienie picia w yciu oraz w ostatnim roku w grupie dziewcz t i ch opców by o

podobne jak w roku 2007.

105



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

Wykres 81: Miejsce picia - u siebie w domu Wykres 82: Miejsce picia - w domu  kogo

Wykres 83: Miejsce picia - na ulicy, w parku, na 
pla y, lub gdzie  indziej „pod go ym niebem" Wykres 84: 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 yciu. Mogli
wskaza tyle miejsc, w ilu pili podczas ostatniej okazji.
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9.1.5.  Miejsca konsumpcji alkoholu 
- ostatnia okazja 

Wykres 85: miejsce picia: w dyskotece Wykres 86: Miejsce picia: na szkolnej wycieczce

Wykres 87: Miejsce picia: gdzie  indziej
* Na pytanie odpowiadali tylko ci
uczniowie, którzy pili alkohol
kiedykolwiek w yciu. Mogli wskaza
tyle miejsc, w ilu pili podczas ostatniej
okazji.
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W badaniu zapytano uczniów, którzy kiedykolwiek pili alkohol, w jakim miejscu odbywa a
si jego konsumpcja podczas ostatniej okazji. Uczniowie mogli zaznaczy wszystkie
miejsca, które odnosi y si do tej sytuacji.

Analiza danych zaprezentowanych na wykresach pokazuje, e z wiekiem wyra nie rosn
odsetki uczniów pij cych alkohol u kogo w domu (zapewne podczas imprez i spotka
towarzyskich w domach znajomych). W klasach szóstych SP miejsce to wskaza o 16,4
% respondentów, w klasach trzecich gimnazjum ju 41,6%.

Na uwag zas uguj rosn ce wraz z wiekiem odsetki uczniów deklaruj cych, e
ostatnim razem pili alkohol w tzw. „plenerze” – na ulicy, parku, pla y itp. W klasach
szóstych przyznaje si do tego mniej wi cej co pi ty badany ch opak i dziewczyna, w
klasach pierwszych gimnazjum co trzeci ucze i uczennica, a w klasach trzecich
gimnazjum ponad 35 % dziewcz t i ponad 38% ch opców.

W najstarszej badanej frakcji tj. w ród szesnastolatków wyra nie ro nie wi c popularno
picia „pod chmurk ”.

Zbli one odsetki badanych w ka dym z roczników wskaza y jako miejsce picia
alkoholu podczas ostatniej okazji - bar, pub lub klub ( w klasach szóstych SP 5,2%, w
klasach pierwszych -2,8%, za w trzecich -2,2%).

Pojedynczy uczniowie deklarowali, e pili alkohol ostatnim razem podczas wycieczki
szkolnej. 31,8% szóstoklasistów, 22% uczniów klas pierwszych gimnazjum i 10,3 %
uczniów klas trzecich wskaza o, e pi o ostatnim razem w innym miejscu ni wymienione na
li cie. Szczegó owa analiza wypowiedzi uczniów wskazuje, e najcz ciej takim miejscem
by plener tj. podwórko, las, park itp.

9.1.5.  Miejsca konsumpcji alkoholu 
- ostatnia okazja 
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Powy sze dane wskazuj e zw aszcza w przypadku starszych uczniów dominuje
tendencja do picia poza domem – u „kogo innego” lub „pod go ym niebem”.

Nie odnotowano istotnych ró nic pomi dzy p ciami pod wzgl dem cz stotliwo ci
wskazywania poszczególnych miejsc picia.

Przedstawione wyniki bada powinny sk oni do g bszej refleksji i ewentualnej
interwencji zarówno rodziców, jak i policji oraz stra y miejskiej. Picie napojów
alkoholowych w miejscach publicznych jest karalne, a w przypadku nieletnich kar
grzywny obci ani s opiekunowie prawni (rodzice).

Wyniki wskazuj na konieczno diagnozowania skali sprzeda y alkoholu
niepe noletniej m odzie y w Policach oraz na du skal oboj tno ci mieszka ców
oraz s b publicznych wobec picia przez m odzie w miejscach publicznych.
Przyk adem dzia , które warto rekomendowa w tym zakresie s projekty pn. Tajny
klient oraz powi zane z nimi kampanie spo eczne zapobiegaj ce zjawisku sprzeda y
alkoholu niepe noletniej m odzie y i aktywizuj ce w tym wzgl dzie spo eczno
lokaln .

9.1.5.  Miejsca konsumpcji alkoholu 
- ostatnia okazja 
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9.1.6.   Rodzaj pitego alkoholu 
– ostatnia okazja

Uczniowie, którzy kiedykolwiek w yciu pili alkohol, wypowiadali si w badaniu na
temat tego, po jaki napój si gn li podczas ostatniej okazji. Mog y to by jeden,
dwa lub trzy napoje (piwo, wina lub wódka), w zale no ci od tego, jakie
konsumowali. Wyniki bada jednoznacznie wskazuj e we wszystkich badanych
rocznikach najbardziej popularnym alkoholem jest piwo. Podczas ostatniej okazji po
piwo si gn a ponad po owa pij cych szóstoklasistów (50,7%), ponad 51%
gimnazjalistów z klas pierwszych oraz prawie 2/3 uczniów trzecich klas gimnazjum
(64,%). Na uwag zas uguje znaczna popularno wina (w tym szampana), w ród
uczniów szóstych klas „podstawówki”. Do picia wina podczas ostatniej okazji przyzna o
si 58,3% uczniów klas szóstych SP i niemal po owa badanych gimnazjalistów z klas
pierwszych (47%). Wino okaza o si najmniej popularne w ród pij cych uczniów klas
trzecich (pi o je podczas ostatniej okazji 29,4%).

* Procentowanie do osób, które kiedykolwiek pi y alkohol.     
Klasy VI: N= 46, klasy 1 G N= 114

Wykres 88 : 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

Je li porówna wyniki dotycz ce rodzajów pitych alkoholi z wynikami z 2007 roku

okazuje si e:

• popularno piwa w ród szóstoklasistów jest podobna jak cztery lata temu,
mniejszy jest natomiast odsetek pij cych piwo w ród uczniów klas pierwszych
gimnazjum (cztery lata temu pi o je podczas ostatniej okazji 66,4%) oraz uczniów
klas trzecich gimnazjum (cztery lata temu pi o je podczas ostatniej okazji 77,8%)

• we wszystkich rocznikach wzros a popularno wina – cztery lata temu pi o je
podczas ostatniej okazji 40,6% szóstoklasistów (w 2011 roku 58,3%), 36,6%
uczniów klas pierwszych gimnazjum (w roku 2011 - 47%) oraz 16% uczniów klas
trzecich (w roku 2011 – 29,4%)

• w klasach szóstych SP spad a popularno wódki (i innych mocnych alkoholi
oraz drinków przygotowanych na ich bazie)- podczas ostatniej okazji pi o j 8,6%
(cztery lata temu 17,9%). Popularno wódki wzros a w klasach pierwszych
gimnazjum –cztery lata temu podczas ostatniej okazji pi o j 14,2% badanych, a w
roku 2011 -30,1%., spad a natomiast w klasach trzecich gimnazjum – a 38,3% do
27,9%.
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Analizuj c rodzaje alkoholi, po jaki najcz ciej si gali uczniowie podczas
ostatniej okazji mo na zauwa istotne ró nice pomi dzy p ciami.

Dziewcz ta z klas szóstych SP rzadziej ni ch opcy si ga y po piwo, natomiast wyra nie
cz ciej po wino. Dziewcz ta z podobn cz stotliwo ci jak ch opcy deklarowa y picie
wódki (prawdopodobnie w postaci drinków). W ród ch opców z klas szóstych SP
najbardziej popularne by o piwo.

Cztery lata wcze niej piwo okaza o si najpopularniejsze zarówno w ród uczennic jak i
uczniów z tego rocznika, bardziej popularna w porównaniu z rokiem 2011 by a wódka
oraz mocne alkohole, znacznie mniej popularne by o natomiast wino.

• Procentowanie do osób, które kiedykolwiek pi y alkohol.   

Wykres  89: Rodzaje pitych napojów alkoholowych - ostatnia okazja –
podzia  na p  – kl. 6 SP

9.1.7.  Rodzaj pitego alkoholu 
– dziewcz ta i ch opcy 
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Wykres 90: Rodzaje pitych napojów alkoholowych – ostatnia okazja –
podzia  na p  – kl. 1 G

*Procentowanie do tych osób, które kiedykolwiek pi y alkohol. 

W klasach pierwszych gimnazjum w grupie ch opców najbardziej popularnym
alkoholem jest piwo. Podczas ostatniej okazji pi o go ponad 52 % z nich.

ród dziewcz t z kolei najbardziej popularne okaza o si wino, pi o je prawie
60%.
W porównaniu z najm odsz frakcj badanych uczniów „pierwszoklasi ci”
z gimnazjum zdecydowanie cz ciej si gaj po wódk . Dotyczy to zw aszcza
ch opców – nieco ponad 40% z nich pi o j podczas ostatniej okazji. Dziewcz ta
deklarowa y to ponad dwukrotnie rzadziej.
Ch opcy istotnie rzadziej ni dziewcz ta deklarowali, e podczas ostatniej okazji pili
wino lub szampana (35,1%).
Cztery lata wcze niej wy sze odsetki dziewcz t i ch opców wskazywa y, e pi y
podczas ostatniej okazji piwo, ni szy by odsetek dziewcz t pij cych wino, znacz co
ni szy by odsetek ch opców pij cych wódk ( „skok” z 9,2% do 40,4% pomi dzy
rokiem 2007 a 2011).
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*Procentowanie do tych osób, które kiedykolwiek pi y alkohol.   *Niskie liczebno ci  

Wykres 92: Rodzaje pitych napojów alkoholowych - ostatnia okazja
– podzia  na p  - kl. 3 G

9.1.7.  Rodzaj pitego alkoholu 
– dziewcz ta i ch opcy 

W klasach trzecich gimnazjum w grupie ch opców zdecydowanie najbardziej
popularnym alkoholem jest piwo. Podczas ostatniej okazji pi o go ponad 73 %
z nich.

ród dziewcz t piwo tak e okaza o si najbardziej popularne, pi o je 55,7%.
W przypadku dziewcz t niemal tak samo popularne okaza o si wino i wódka, pi o je
odpowiednio 38,6% i 34, 1% dziewcz t.

ród ch opców wino i wódka cieszy y si podobn popularno ci , ale rzadziej
wskazywali oni na te napoje ni dziewcz ta.
Cztery lata wcze niej nieco wi kszy odsetek dziewcz t wskazywa , i pi podczas
ostatniej okazji piwo, mniejszy odsetek deklarowa picie wina (16,7%), nieco mniejszy
deklarowa picie wódki. W przypadku ch opców spad nieco odsetek pij cych piwo,
podobny by odsetek pij cych wino, mniejszy natomiast odsetek pij cych wódk
(spadek z 34,6% do 21,8%).
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Na wykresie podano procent uczniów, którzy wskazali dany powód. Procentowanie do uczniów 
pij cych (tj. do liczebno ci podanych na wykresie).

9.1.8.   Picie alkoholu - powody 

Powody pierwszego wypicia alkoholu.Na pytanie odpowiadali uczniowie,  
którzy kiedykolwiek pili alkohol. Mogli wybra  jedn  lub dwie odpowiedzi.

Wykres 93: Powody pierwszego picia alkoholu
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chcia em/-am zapomnie  o problemach w szkole

chcia em/-am zapomnie  o problemach z 
kole ankami/kolegami

chcia em/-am poczu  si  swobodniej, bardzie pewnie

z innego powodu 

kl 3 G N=166 kl 1 G N= 114 kl 6 SP N=46
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9.1.8.   Picie alkoholu - powody 

W badaniu poproszono uczniów, którzy kiedykolwiek pili alkohol o to, by przypomnieli
sobie powody, które ich zdaniem sprawi y, e si gn li po niego po raz pierwszy.
Respondenci mogli wskaza jedn lub dwie odpowiedzi.
We wszystkich analizowanych grupach wiekowych podstawowym powodem siegni cia
po alkohol by a ciekawo . Wskaza o j ponad 71% trzynastolatków, ponad po owa
czternastolatków oraz nieco ponad 56% szesnastolatków.

Znaczna cz uczniów - od 20,1% do 33% - w poszczególnych rocznikach
stwierdzi a, e pi a alkohol z innego powodu ni te, które zosta y wymienione w
ankiecie.

ród najcz ciej podawanych powodów (spoza listy) uczniowie wymieniali:
• W klasach 6 SP:
- sylwester – ch uczczenie Nowego Roku,
- dla zabawy i przyjemno ci,
- jako element wi towania uroczysto ci rodzinnej - za zgod rodziców,
- bo mia em tak ochot .

• W klasach 1 G:
- dla przyjemno ci,
- bo dosta am od rodziców na spróbowanie,
- jako element wi towania uroczysto ci rodzinnej,
- dla towarzystwa, dla poprawy humoru
- z nudów
- bo inni te pili

• W klasach 3 G:
- dla towarzystwa
- bo zosta am pocz stowana/-y,
- bo nie ma dobrej imprezy bez alkoholu
- bo by to element uroczysto ci rodzinnych.
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9.1.8.   Picie alkoholu - powody 

Na trzecim miejscu w ród powodów pierwszego wypicia alkoholu uczniowie
wymieniali ch poczucia si swobodniej, pewniej, a zaraz potem niech lub
wstyd przed odmow kolegom (uleganie presji rówie niczej).
Pozosta e przyczyny podane w ankiecie by y wskazywane przez uczniów bardzo
rzadko.
Oznacza to, e niewielki odsetek uczniów deklarowa , i powodem si gni cia po raz
pierwszy po alkohol by y problemy w domu, w szkole lub z kole ankami/kolegami, a
tak e ch uczynienia na z rodzicom.
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9.2. Rozpowszechnienia 
upijania si  
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9.2.1.  Rozpowszechnienie  upijania si  :
klasy szóste SP

ród uczniów klas szóstych SP

odsetek tych, którzy przynajmniej raz

yciu upili si wynosi 4,7%.

Oznacza to, e co dwudziesty ucze

z tego rocznika ma za sob

przynajmniej jeden epizod

intoksykacji.

Nie odnotowano istotnej ró nicy w

tym zakresie pomi dzy ch opcami i

dziewcz tami.

Co najmniej raz w yciu upi o si 4,6

% badanych trzynastolatek i 4,9%

trzynastolatków.

Wykres 94, 95 i 96.
Upijanie si  - klasy 6 SP

4,7%
95,3%

Upijanie si  w yciu
klasy 6 SP  N=169 

tak

nie

4,6%

95,4%

Upijanie si  w yciu
dziewcz ta 
6 SP N= 93  

tak

nie

4,9%

95,1%

Upijanie si   w yciu
ch opcy

6 SP N= 75

tak

nie
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9.2.1.  Rozpowszechnienie upijania si : 
klasy pierwsze gimnazjum 

W klasach pierwszych gimnazjum
ju co trzeci badany ucze (37,6%)
przyznaje, i przynajmniej raz

yciu upi si .

Nie odnotowano, podobnie jak w
klasach szóstych, jednak istotnej
ró nicy pomi dzy odsetkami dziewcz t
i ch opców w tym zakresie.

Przynajmniej raz w yciu upi o si
39,3% uczennic klas pierwszych oraz
36% ch opców z tego rocznika.

Warto podkre li , odsetek
nastolatków, którzy upili si w
pierwszych klasach gimnazjum by
niemal dziesi ciokrotnie wy szy, ni
odsetek upijaj cych si uczniów
szóstych klas szkó podstawowych.
Odnotowana w tym wzgl dzie ró nica
pomi dzy rocznikami jest istotna
statystycznie (Chi² istotny na poziomie
p<0,001).

Wykres 97, 98 i 99.
Upijanie si  - klasy 1 G

37,6%

62,4%

Upijanie si  w yciu
klasy 1 G  N=170

tak

nie

39,3%
60,7%

Upijanie si  w yciu
dziewcz ta 
1 G N= 81  

tak

nie

36,0%

64,0%

Upijanie si  w yciu
ch opcy

1 G N= 89  

tak

nie
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9.2.1.  Rozpowszechnienie  upijania si : 
klasy trzecie  gimnazjum 

ród uczniów trzecich klas
gimnazjum odsetek tych, którzy
przynajmniej raz w yciu upili si
jest istotnie wy szy ni w klasach
pierwszych gimnazjum (wzrost z
37,6% do 55,3%).

Na uwag zas uguje fakt, i odsetki
dziewcz t i ch opców maj cych takie
do wiadczenia s podobne (51,6%%
vs. 58,8%).

W Policach zaobserwowano wi c,
podobnie jak w przypadku picia
alkoholu, zjawisko zacierania si
ró nic pomi dzy p ciami i tzw.
emancypacj dziewcz t w
patologii, wyra nie widoczn w
przypadku upijania si na
poziomie gimnazjum – zjawisko to
nale y uzna za powa ne
wyzwanie dla osób profesjonalnie
zajmuj cych si profilaktyk
zachowa problemowych

odzie y na terenie gminy
Police.

Wykres 100, 101 i 102.
Upijanie si  - klasy 3 G

55,3%

44,7%

Upijanie si  w yciu
klasy 3 G  N=180 

tak

nie

51,6%

48,4%

Upijanie si  w yciu
dziewcz ta 
3 G N= 88 

tak

nie

58,8%

41,2%

Upijanie si yciu
ch opcy 

3 G N= 92  

tak

nie
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9.2.2.  Upijanie si  w ró nych okresach

Kolejne wykresy pokazuj problem rozpowszechnienia zjawiska upijania si

ród dziewcz t i ch opców w yciu, w ostatnim roku oraz w ostatnim

miesi cu. W klasach szóstych SP w ci gu ostatniego roku upi o si niemal tyle samo

dziewcz t, jak i ch opców (4,9% vs. 4,6%). W ci gu ostatnich 30 dni upi o si

zaledwie 1,2 % uczniów, w grupie dziewcz t równie 1,2%. W populacji uczniów

pierwszych klas gimnazjum odsetki dziewcz t i ch opców upijaj cych si w ci gu

ca ego ycia oraz ostatnich 12 miesi cy by y zbli one. Nie odnotowano tak e róznic

w przypadku upijaj cych si w ci gu ostatniego miesi ca – 11% dziewcz t vs.

14% ch opców.

Wykres 103:  Upijanie si   w  yciu, ost. roku i ost. miesi cu- klasy 6 SP 

4,6%

4,6%

1,1%

4,9%

4,9%

1,2%

w yciu

12 miesi cy

30 dni

Upijanie si   yciu, ost. 12 mies.     
i  30 dniach- klasy 6 SP

ch opcy N=75 dziewcz ta N=93
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9.2.2. Upijanie si  w ró nych okresach

Wykres 104 i 105:  Upijanie si   w  yciu, ost. roku i  miesi cu- klasy 1 G i 3 G. 

39,3%

34,5%

11,0%

36,0%

32,6%

14,0%

w yciu

12 miesi cy

30 dni

Upijanie si  w  yciu, ost. 12 mies.    
i  30 dniach- klasy 1 G

ch opcy N=89 dziewcz ta N=81

51,6%

44,2%

15,8%

58,8%

47,6%

23,8%

w yciu

12 miesi cy

30 dni

Upijanie si  w  yciu, ost. 12 mies.    
i  30 dniach- klasy 3 G

ch opcy N=92 dziewcz ta N=88
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9.2.2.  Upijanie si  w ró nych okresach

ród uczniów trzecich klas gimnazjum na uwag zas uguje fakt, e odsetki
dziewcz t i ch opców upijaj cych si w ci gu ca ego ycia i ostatniego roku s bardzo
zbli one. W tym roczniku nie odnotowano pod wzgl dem rozpowszechnienia
upijania si w analizowanych okresach istotnych ró nic pomi dzy p ciami.
Uwag zwraca nieznaczny wzrost odsetka upijaj cych si dziewcz t w
porównaniu z klasami pierwszymi gimnazjum.

Wzrost ten jest znacznie bardziej dynamiczny pomi dzy klas 6 SP i pierwsz
gimnazjum: z 4,6% do 44,2%w przypadku dziewcz t i 4,9% do 47,6% w
przypadku ch opców.

Ró nica pomi dzy odsetkiem upijaj cych si w ostatnim roku, 30 dniach oraz w yciu
w klasach szóstych SP oraz pierwszych gimnazjum by a istotna statystycznie,
podobnie jak ró nica pomi dzy wspomnianymi odsetkami w klasach pierwszych i
trzecich gimnazjum.
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Cz stotliwo  upijania si  w ostatnich 6 miesi cach:

9.2.3.  Cz stotliwo  upijania si  

Tabela 15: Cz stotliwo   upijania si   w yciu– klasy 6 SP, 1 G, 3 G   

Tabela 16: Cz stotliwo   upijania si   w ostatnim roku – klasy 6 SP, 1 G, 3 G i 2 PG.  

Klasy 6 SP Klasy 1 G Klasy 3 G

ani raz 95,3% 62,4% 44,7%

1-2 razy 3,5% 22,3% 22,1%

3-5 razy 1,2% 5,8% 17,3%

6-9 razy 0,0% 2,4% 8,8%

10-19 razy 0,0% 0,6% 5,7%

20-39 razy 0,0% 2,4% 2,3%

40 lub wi cej razy 0,0% 4,1% 0,0%

Klasy 6 SP Klasy 1 G Klasy 3 G

ani raz 95% 66,50% 54,10%

raz lub dwa razy 4,10% 20,60% 20,80%

3-5 razy 0,60% 5,80% 18,80%

6-9 razy 0,00% 2,40% 3,50%

10-19 razy 0,00% 1,20% 2,80%

20-39 razy 0,0% 0,6% 0,0%

40 lub wi cej razy 0,0% 3,0% 0,0%
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9.2.3.  Cz stotliwo  upijania si  

Tabela  17: Cz stotliwo   upijania si   w ostatnich 30 dniach – klasy 6 SP, 1 G i 3 G.  

Nigdy lub 
rzadko 
upijaj cy si  

Cz sto 
upijaj cy si

Regularnie 
upijaj cy si  

W szóstych klasach SP jedynie 1,2% uczniów upi o si w ci gu ostatniego

miesi ca. Nie odnotowano przypadków regularnego lub cz stego upijania si

odzie y w tej frakcji wiekowej. Sytuacja nie zmienia si zasadniczo w grupie

gimnazjalistów. ród uczniów pierwszych klas gimnazjum odnotowano 1,8%

osób, które deklarowa y, e upi y si co najmniej 3 – 9 razy w ostatnim

miesi cu. W trzecich klasach gimnazjum grupa cz sto upijaj cej si

odzie y stanowi 2,1%. Wraz z wiekiem, co pokazuje tabela 15 i 16, wyra nie

rosn odsetki uczniów, którzy upili si w ostatnim roku 3-5 razy (z 0,6% do

18,8%) oraz 3-5 razy w yciu ( z 1,2% do 17,3 %).

Klasy 6 SP Klasy 1 G Klasy 3 G

ani raz 98,8% 87,5% 80,1%

raz lub dwa razy 1,2% 8,4% 17,7%

3-5 razy 0,0% 0,6% 1,1%

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

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

20-39 razy 0,0% 0,6% 0,0%

40 lub wi cej razy 0,0% 0,6% 0,0%
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9.2.4.   Rozpowszechnienie upijania si   
– porównanie  wyników  z roku 2007 i 2011

Wykres 106 i 107:  Upijanie si    w  yciu oraz ostatnim roku – porównanie wyników 
bada  z roku 2007 i 2011
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13,6%

23,9%

68,7%

4,7%

37,6%

55,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G

rok 2007

rok 2011

p<0,05

p<0,01

p<0,01

10,2%

20,5%

63,3%

4,7%

33,5%

45,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G

rok 2007

rok 2011

n.i.

p<0,01

p<0,01
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9.2.4.  Rozpowszechnienie  upijania si   
– porównanie  wyników  z roku  2007  i  2011

Wykres 108:  Upijanie si   w  ci gu ostatnich 30 dni – porównanie wyników bada  
z roku 2007 i 2011

Porównanie wyników dotycz cych rozpowszechnienia upijania si w roku 2007 i 2011
wskazuj e:

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy upili si przynajmniej raz w yciu w
klasach szóstych SP oraz trzecich gimnazjum. Nie odnotowano takiej ró nicy w klasach
pierwszych, co oznacza, e rozpowszechnienie upijania si w tej grupie wiekowej jest
podobne jak w ród czternastolatków badanych 4 lata wcze niej.

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy upili si w ostatnim roku przed
badaniem w klasach trzecich gimnazjum. Nie odnotowano takiej ró nicy w klasach
szóstych SP, co oznacza, e rozpowszechnienie upijania si w tej grupie wiekowej jest
podobne jak w ród trzynastolatków badanych 4 lata wcze niej. Wyra ny wzrost odsetka
upijaj cych si w ostatnim roku odnotowano w klasach pierwszych gimnazjum- z 20,5% w
roku 2007 do 33,5% w 2011.

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy upili si w ostatnim miesi cu przed
badaniem w klasach trzecich gimnazjum. Nie odnotowano takiej ró nicy w klasach
pierwszych gimnazjum oraz klasach szóstych SP, co oznacza, e rozpowszechnienie
upijania si w okresie ost. miesi ca jest podobne jak w ród czternastolatków i
trzynastolatków badanych 4 lata wcze niej.
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9,1%

37,8%

1,2%

12,5%

19,9%

0,0%
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klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G
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n.i.

p<0,001

n.i.
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10. U ywanie substancji 
psychoaktywnych

- narkotyki -
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10.1.   Rozpowszechnienie u ywania narkotyków: 
klasy szóste SP

ród uczniów klas szóstych

szkó podstawowych odsetek tych,

którzy przynajmniej raz w yciu

ywali narkotyków wynosi 1,9%.

Nie odnotowano adnego ch opca,

który mia takie, w ród dziewcz t

wynosi on 3,4%. Nie jest to ró nica

istotna statystycznie.

Wykres 109,110 i 111:
ywanie narkotyków w yciu

- klasy 6 SP1,9%

98,1%

ywanie narkotyków  w yciu
- klasy 6 SP  N=172

tak

nie

3,4%

96,6%

ywanie narkotyków w yciu
- dziewcz ta- klasy 6 SP  N=95 

tak

nie

0,0%

100,0%

ywanie narkotyków w yciu
-ch opcy- klasy 6 SP  N=76 

tak

nie
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10.1.  Rozpowszechnienie u ywania 
narkotyków: klasy 1 G 

W pierwszych klasach gimnazjum
do ywania narkotyków
przyznaje si ju co szósty
badany ucze w tej frakcji
wiekowej (17,1%).

Oznacza to kilkunastokrotny
wzrost odsetka badanych
si gaj cych po narkotyki - w
porównaniu z wynikami uczniów
klas szóstych SP (wynik testy Chi²
istotny na poziomie p<0,001).

Odsetek dziewcz t z klas
pierwszych gimnazjum, które
przynajmniej raz w yciu u ywa y
jakiego narkotyku jest podobny
jak odsetek ch opców– 16,7% vs.
15,9%.

Wykres 112,113 i 114:
ywanie narkotyków w yciu

- klasy 1 G17,1%

82,9%

ywanie narkotyków  w yciu
- klasy 1 G N=170 

tak

nie

16,7%

83,3%

ywanie narkotyków w yciu
- dziewcz ta- klasy 1 G  N=81 

tak

nie

15,9%

82,6%

ywanie narkotyków w yciu
- ch opcy- klasy 1 G  N=89 

tak

nie

131



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 
132

10.1.  Rozpowszechnienie u ywania
narkotyków: klasy  3 G

W klasach trzecich gimnazjum 
odnotowano „skokowy” 2-krotny 
wzrost odsetka uczniów, którzy 
cho  raz w yciu si gn li po 
narkotyk (34,4%) w porównaniu z 
wynikami uczniów klas 
pierwszych gimnazjalnych 
(17,1%). Ró nica pomi dzy 
odsetkami  u ywaj cych 
narkotyków  w klasach pierwszych 
i trzecich jest istotna statystycznie 
p<0,001.

Tym razem odnotowano
zró nicowanie rozpowszechnienia

ywania narkotyków ze wzgl du
na p . Odsetek dziewcz t, które
maj za sob do wiadczenie

ywania narkotyków – w tej
frakcji wiekowej wynosi 27,4%,
odsetek ch opców - 41,2% (ró nica
pomi dzy odsetkami dziewcz t i
ch opców ywaj cych
narkotyków w klasach trzecich
jest istotna statystycznie p<0,05).

Wykres 115,116 i 117:
ywanie narkotyków w yciu

- klasy 3 G
34,4%

65,6%

ywanie narkotyków w yciu
klasy 3 G  N=180

tak

nie

27,4%

72,6%

ywanie narkotyków w yciu
-dziewcz ta-klasy 3 G  N=88 

tak

nie

41,2%58,8%

ywanie narkotyków w yciu
-ch opcy-klasy 3 G  N=92 

tak

nie
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10.2.   U ywanie  leków  uspokajaj cych 
i nasennych  bez  zalecenia  lekarza

Wykres 118 i 119: ywanie leków – podzia  na klasy i na p .

4,8%

11,1%
11,7%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

klasy 6 SP N=172 klasy 1 G N= 170 klasy 3 G N=180

0,0%

13,1%

18,9%

2,4%

9,3%

4,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G  

dziewcz ta ch opcy 

p<0,05

p<0,01

n.i.

p<0,01

n.i.
n.i.
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10.3.   U ywanie dopalaczy

Wykres 120 i 121: ywanie dopalaczy– podzia  na klasy i p

0,5%

11,7%

14,3%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

klasy 6 SP N=172 klasy 1 G N= 170 klasy 3 G N=180

0,0%

13,1%

8,4%

1,2%

10,5%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G  

dziewcz ta ch opcy 

n.i.

p<0,001

p<0,05
n.i.
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10.4.  U ywanie  leków uspokajaj cych,
nasennych  i dopalaczy 

Jak pokazuje wykresy 118 i 119 w klasach szóstych SP w Policach odnotowano 4,8% uczniów,

którzy przynajmniej raz w yciu u ywali leków uspokajaj cych lub nasennych bez zalecenia

lekarza. W klasach pierwszych gimnazjum odsetek ten wynosi 11,1%, a w trzecich 11,7%.

Odnotowano istotne ró nice pod wzgl dem rozpowszechnienia u ywania leków

pomi dzy klasami szóstymi SP i pierwszymi gimnazjum oraz szóstymi SP i trzecimi

gimnazjum.

Jak pokazuje wykres 119 problem u ywania leków uspokajaj cych lub nasennych bez

zalecenia lekarza jest bardziej widoczny w populacji dziewcz t. W grupie trzecioklasistek

ko cz cych nauk w gimnazjum, po tego typu leki si ga o ponad prawie 4-krotnie wi cej

dziewcz t ni ch opców – 18,9% vs. 4,7%. W pozosta ych rocznikach ró nice pomi dzy

odsetkami dziewcz t i ch opców u ywaj cych leków nie by y istotne statystycznie.

W badaniu poddano tak e analizie u ywanie (w skali ca ego ycia) tzw. dopalaczy.

Odnotowano istotn ró nic w zakresie rozpowszechnienia u ywania dopalaczy w

klasach szóstych SP oraz pierwszych gimnazjum (0,5% vs. 11,7%). Nie odnotowano takiej

ró nicy pomi dzy klasami pierwszymi gimnazjum i trzecimi gimnazjum.

Ró nice pomi dzy odsetkami dziewcz t i ch opców u ywaj cych dopalaczy odnotowano

w klasach trzecich gimnazjum. Odsetek u ywaj cych ch opców jest tu dwukrotnie

wy szy ni odsetek u ywaj cych dziewcz t (8,4% vs. 20,0%).

W badaniu realizowanym w roku 2007 nie pytano m odzie y o si ganie po dopalacze,

pytano natomiast o kwesti ywania leków uspokajaj cych lub nasennych bez zalecenia

lekarza. Wówczas w klasach szóstych do u ywania ww. leków bez zalecenia lekarza

przyzna o si 3,4 % uczniów klas szóstych, 5,1% uczniów klas pierwszych gimnazjum

oraz 14,2 % uczniów klas trzecich. Porównanie danych z wynikami z roku 2011 wskazuje

na nieznaczny wzrost odsetka u ywaj cych w ród uczniów klas pierwszych gimnazjum.

W pozosta ych rocznikach odsetki u ywaj cych cztery lata temu i obecnie s

porównywalne.
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10.5.  U ywanie substancji psychoaktywnych 
- rodzaje  substancji:  klasy 6 SP 

Odsetki uczniów u ywaj cych narkotyków w klasach szóstych s bardzo niskie.

W pojedynczych przypadkach odnotowano osoby, które u y marihuany (1,2%).

0,6% uczniów stwierdzi o, e si gn o po jaki rodek, ale nie znaj jego nazwy.

Na uwag zas uguje fakt, i nikt z badanych uczniów nie zaznaczy znajduj cych

si na li cie dwóch substancji, które w rzeczywisto ci nie istniej tj. Ronadromu

i DHX (test wiarygodno ci). Oznacza to, e badani rzetelnie udzielili odpowiedzi na

pytanie o u ywanie narkotyków i nale y za , i zgromadzone dane dobrze

odzwierciedlaj sytuacj w tym zakresie w analizowanej populacji. Szóstoklasi ci

pytani o to, gdzie w Policach naj atwiej mo na zdoby narkotyki wskazywali na kluby,

puby, dyskoteki oraz mieszkanie dilera. Pytani o to, sk d wzi li narkotyki których u yli

wskazywali najcz ciej na kole ank /koleg .

Wykres 122: Rodzaje u ywanych rodków  klasy 6 SP N= 172
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ród substancji u ywanych przez uczniów klas pierwszych gimnazjum, najcz ciej

wymieniana jest marihuana lub haszysz. W ca ej badanej populacji, u o jej przynajmniej raz

yciu 13,5%. To wy szy odsetek ni ten, który odnotowano w 2007 roku (5,1%). Drug

substancj wskazywan przez pierwszoklasistów jest amfetamina (7,1%), w roku 2007 wymieni o j

zaledwie 1,1% badanych z tego rocznika. 5,9% deklarowa o, e u ywa o substancji wziewnych

takich jak kleje, lakiery, rozpuszczalniki (cztery lata temu 1,7%). Podobnie jak w klasach szóstych

nikt z uczniów nie zaznaczy znajduj cych si na li cie dwóch substancji, które w

rzeczywisto ci nie istniej tj. Ronadromu i DHX (test wiarygodno ci). Uczniowie klas

pierwszych pytani o to, sk d wzi li narkotyki, których u yli, wskazali najcz ciej na

kole ank /koleg oraz zakup od osoby znanej znajomym. Najcz stszym powodem pierwszego

si gni cia po narkotyki by a w ich opinii ciekawo . Zdaniem uczniów z tego rocznika naj atwiej

narkotyki mo na zdoby w Policach w klubach i pubach, dyskotekach, w parku lub na dworcu oraz

kontaktuj c si bezpo rednio z dealerem.

Wykres 123: Rodzaje u ywanych rodków  klasy  1 G N= 170

10.5.  U ywanie substancji psychoaktywnych 
- rodzaje  substancji:  klasy  1  gimnazjum
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ród uczniów klas trzecich wyra nie (ponad dwukrotnie) wzrasta odsetek osób, które si gn y

przynajmniej raz w yciu po marihuan lub haszysz. Ró nica pomi dzy odsetkami jest istotna

statystycznie. Takie do wiadczenia ma za sob 33,9% szesnastolatków. Marihuany u ywa o

25,2% dziewcz t i 40% ch opców. Drug substancj „najpopularniejsz ” w ród uczniów klas

trzecich okaza a si amfetamina, po któr przynajmniej raz w yciu si gn o 7,9% uczniów.

Pojedynczy uczniowie deklarowali, e u ywali ecstasy, kokain , heroin oraz substancje wziewne.

Badani pytani o to, sk d wzi li narkotyki, których u yli, wskazali na kole ank /koleg

(pocz stunek lub zakup). Najcz stszym powodem pierwszego si gni cia po narkotyki by a

ciekawo . Zdaniem uczniów z tego rocznika naj atwiej narkotyki mo na zdoby w Policach w

klubach i pubach, dyskotekach, w parku lub na dworcu, bezpo rednio kontaktuj c si z dealerem

oraz co niepokoj ce tak e w szkole (to tam uczniowie nawi zuj kontakt z osobami maj cymi

dost p do narkotyków).

Wykres 124: Rodzaje u ywanych rodków  klasy  3 G N= 180 

10.5.  U ywanie substancji psychoaktywnych 
- rodzaje  substancji:  klasy  3  gimnazjum
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Wykres 125 i 126: U ywanie marihuany lub haszyszu- ycie, ost. rok i ost. miesi c
- Klasy 1 i 3 G

10.6.  Marihuana i haszysz
ywanie w ró nych okresach
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10.6.     Marihuana i haszysz
ywanie w ró nych okresach

Szczegó owej analizie poddano odsetki osób u ywaj cych marihuany lub haszyszu

w klasach trzecich gimnazjum i pierwszych gimnazjum w okresie ca ego ycia,

ostatniego roku oraz miesi ca (pomini to klasy szóste SP z uwagi na niskie odsetki

ywaj cych w tych rocznikach).

W klasach pierwszych po marihuan si gn o w yciu 13% dziewcz t i 14,9% ch opców.

W ostatnim roku przed badaniem odpowiednio: 13,1% i 14%, co oznacza, e dla

wi kszo ci badanych sytuacja ta mia a miejsce w ostatnim roku przed badaniem. W ci gu

ostatniego miesi ca tego narkotyku u ywa o 11,5 % ch opców i 7,1, % dziewcz t. Nie

odnotowano wi c w ród trzynastolatków w adnym z analizowanych okresów znacz cych

ró nic pomi dzy p ciami pod wzgl dem rozpowszechnienia u ywania marihuany.

Na uwag zas uguje dynamika wzrostu odsetków ch opców u ywaj cych

marihuany w ci gu ycia i w ci gu roku pomi dzy klas pierwsz gimnazjum a

trzeci gimnazjum. W ród szesnastolatków w ostatnim roku marihuany u ywa o

20 % dziewcz t i 35,3 % ch opców, w ostatnim miesi cu przed badaniem 4,2%

dziewcz t i istotnie wi cej -20 % ch opców.

Najwi kszy odsetek dziewcz t i ch opców w klasach pierwszych i trzecich wskaza ,

e u ywa marihuany w ostatnim miesi cu 1-2 razy, w klasach trzecich pojedynczy

uczniowie deklarowali, e si gaj po ni niemal codziennie.

W badaniach realizowanych w roku 2007 do u ywania marihuany w ostatnim roku

przyzna o si 38,3% ch opców i 21,6 % dziewcz t z klas trzecich gimnazjum.

Oznacza to, e rozpowszechnienie w ród szesnastolatków si gania po t

substancj w ci gu 12 miesi cy przed badaniem w ci gu ostatnich 4 lat nie

zmieni o si . Nie zmieni si tak e odsetek szesnastoletnich ch opców u ywaj cych

marihuany lub haszyszu w ostatnim miesi cu, spad natomiast odsetek dziewcz t

si gaj cych po te substancje w ci gu 30 dni przed badaniem (z 13,6% do 4,2%).
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10.7.  Rozpowszechnienie  u ywania 
narkotyków – porównanie  wyników  
bada   z  roku  2007  i  2011

Wykres 127 :  ywanie narkotyków  w  yciu – porównanie wyników z roku 2007 i 2011

141

Porównanie wyników dotycz cych u ywania narkotyków w roku 2007 i 2011
wskazuj e:

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy u ywali narkotyków
przynajmniej raz w yciu w klasach szóstych SP oraz trzecich gimnazjum. Nie
odnotowano takiej ró nicy w klasach pierwszych, co oznacza, e
rozpowszechnienie si gania po narkotyki w tej grupie wiekowej jest podobne jak

ród czternastolatków badanych 4 lata wcze niej.
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11. U ywanie substancji 
psychoaktywnych
- wiek inicjacji -
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11.1.  Wiek inicjacji - klasy 6 SP

Jak pokazuje wykres 128, w ród pal cych uczniów klas szóstych SP najwi kszy odsetek
stanowi y osoby, które po raz pierwszy zapali y papierosa w wieku 10-13 lat, a wi c
pomi dzy klas czwart a szóst szko y podstawowej. 4% uczniów z tego rocznika
deklarowa o, e ich inicjacja nikotynowa mia a miejsce bardzo wcze nie tj. gdy mieli 9 lat
lub mniej.

W przypadku uczniów pij cych najwi ksz grup tak e stanowi y osoby, który po raz
pierwszy pi y alkohol w wieku 10-13 lat, 2,2% badanych zadeklarowa o, e mia o to i
miejsce, gdy mieli 9 lat lub mniej.

Osoby, które przyzna y si do u ywania narkotyków wskaza y, e po raz pierwszy
si gn y po nie w 9 roku ycia lub wcze niej.

Wykres 128: Wiek inicjacji – klasy 6 SP  
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11.2.  Wiek inicjacji – klasy 1 G 

Wykres 129: Wiek inicjacji-klasy 1 G

ród pal cych uczniów klas pierwszych gimnazjum najwi kszy odsetek stanowi y
osoby, które po raz pierwszy zapali y papierosa w wieku 10-13 lat, a wi c pomi dzy
klas czwart szko y podstawowej i pocz tkiem nauki w gimnazjum. 8,8% deklarowa o,
e ich inicjacja nikotynowa mia a miejsce w wieku 14-16 lat, a wi c nie wcze niej ni w

drugim semestrze pierwszej klasy gimnazjum, 8,8% wskaza o, e mia o to miejsce
znacznie wcze niej tj. gdy mieli 9 lat lub mniej.

W przypadku uczniów pij cych najwi ksz grup tak e stanowi y osoby, który po raz
pierwszy pi y alkohol w wieku 10-13 lat, co dziesi ty badany zadeklarowa e mia o to i
miejsce, gdy mieli 9 lat lub mniej.

Osoby, które przyzna y si do u ywania narkotyków najcz ciej wskazywa y, e po raz
pierwszy si gn y po nie pomi dzy 10 a 13 rokiem ycia, w pojedynczych przypadkach
powy ej 14 roku ycia lub znacznie wcze niej- w wieku 9 lat lub mniej.
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11.3.  Wiek inicjacji – klasy 3 G 

ród pal cych uczniów klas trzecich gimnazjum najwi kszy odsetek stanowi y
osoby, które po raz pierwszy zapali y papierosa w wieku 10-13 lat, a wi c podobnie
jak to mia o miejsce w przypadku m odszych uczniów. 5,7% deklarowa o, e ich
inicjacja nikotynowa mia a miejsce znacznie wcze niej tj. gdy mieli 9 lat lub mniej. W
przypadku uczniów pij cych najwi ksz grup tak e stanowi y osoby, który po raz
pierwszy pi y alkohol w wieku 10-13 lat, zaledwie 3,5 % zadeklarowa o, e mia o to i
miejsce, gdy mieli 9 lat lub mniej. Osoby, które przyzna y si do u ywania
narkotyków najcz ciej wskazywa y, e po raz pierwszy si gn y po nie pomi dzy 14
a 16 rokiem ycia, rzadziej gdy mieli 10-13lat , a w pojedynczych przypadkach w
wieku 9 lat t lub mniej. Dane wskazuj e wiek inicjacji narkotykowej
(marihuana i inne rodki) jest na ogó pó niejszy ni w przypadku alkoholu czy
papierosów i najcz ciej przypada ju na okres gimnazjalny. Wcze niej m odzi
ludzie rozpoczynaj swoje do wiadczenia z papierosami i alkoholem, aby je
uprzedzi nale y rozpocz oddzia ywania profilaktyczne przynajmniej w 4
klasie szko y podstawowej.

Wykres 130: Wiek inicjacji – klasy 3 G 
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12. Rozpowszechnienie 
ywania substancji 

w klasie
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TABELA  18:  Uczniowie o rozpowszechnieniu  palenia  w ród rówie ników  w klasie.

12.1. Rozpowszechnienie u ywania 
substancji  psychoaktywnych

ród uczniów w ich klasie  -1/3

TABELA  19: Uczniowie o rozpowszechnieniu  picia alkoholu  w ród rówie ników  w klasie.

PALENIE

PICIE

klasy 6 SP N=172 klasy 1 G N=170 klasy 3 G N=180

nikt 28,2% 7,1% 1,8%

kilku 54,9% 50,0% 54,7%

mniej wi cej po owa 1,8% 14,8% 13,1%

wi kszo 0,5% 16,9% 20,9%

prawie wszyscy ub wszyscy 0,0% 5,2% 8,3%

nie wiem 14,6% 6,0% 1,2%

klasy 6 SP N=172 klasy 1 G N=170 klasy 3 G N=180

nikt 38,5% 11,3% 0,6%

kilku 35,8% 43,6% 20,8%

mniej wi cej po owa 4,3% 14,0% 21,3%

wi kszo 0,6% 8,2% 35,7%

prawie wszyscy ub wszyscy 1,1% 4,7% 15,5%

nie wiem 19,7% 18,2% 6,1%
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TABELA  20:  Uczniowie o rozpowszechnieniu  upijania si   w ród rówie ników  w klasie.

TABELA  21: Uczniowie o rozpowszechnieniu  eksperymentowania  z narkotykami  w ród 
rówie ników  w klasie.

UPIJANIE SI  

PRÓBOWANIE 
NARKOTYKÓW

12.1. Rozpowszechnienie u ywania 
substancji  psychoaktywnych

ród uczniów w ich klasie  -2/3

klasy 6 SP N=172 klasy 1 G N=170 klasy 3 G N=180

nikt 62,9% 32,6% 6,3%

kilku 14,1% 31,7% 41,3%

mniej wi cej po owa 1,1% 6,4% 21,1%

wi kszo 0,0% 1,8% 12,6%

prawie wszyscy ub wszyscy 0,0% 1,1% 5,0%

nie wiem 21,9% 26,4% 13,7%

klasy 6 SP N=172 klasy 1 G N=170 klasy 3 G N=180

nikt 65,9% 34,1% 10,8%

kilku 8,6% 30,5% 55,7%

mniej wi cej po owa 0,6% 2,9% 7,6%

wi kszo 0,0% 1,2% 4,5%

prawie wszyscy ub wszyscy 0,0% 1,2% 1,2%

nie wiem 24,9% 30,1% 20,2%
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TABELA 22:  Uczniowie o rozpowszechnieniu u ywania narkotyków w klasie.  

YWANIE 
NARKOTYKÓW

TABELA 23:  Uczniowie o rozpowszechnieniu u ywania  dopalaczy  w klasie.  

YWANIE 
DOPALACZY

12.1. Rozpowszechnienie u ywania 
substancji  psychoaktywnych

ród uczniów w ich klasie  -3/3

klasy 6 SP N=172 klasy 1 G N=170 klasy 3 G N=180

nikt 70,3% 54,6% 27,8%

kilku 5,8% 14,6% 43,2%

mniej wi cej po owa 0,6% 0,6% 2,7%

wi kszo 0,0% 0,6% 2,2%

prawie wszyscy ub wszyscy 0,0% 1,2% 1,2%

nie wiem 23,3% 28,4% 22,9%

klasy 6 SP N=172 klasy 1 G N=170 klasy 3 G N=180

nikt 66,9% 51,7% 37,8%

kilku 9,5% 18,9% 29,3%

mniej wi cej po owa 0,5% 1,7% 1,8%

wi kszo 0,0% 0,6% 2,7%

prawie wszyscy ub wszyscy 0,0% 0,6% 2,7%

nie wiem 23,1% 26,5% 25,7%
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Jak pokazuj tabele 18-23 wraz z wiekiem uczniów wyra nie spadaj odsetki

uczniów przekonanych, e nikt w ich klasie nie u ywa okre lonych rodzajów

substancji psychoaktywnych.

I tak o ile w klasach szóstych 28,2% uczniów wyrazi o przekonanie, e nikt w ich

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

wyrazili takie przekonanie wynosi ju tylko 1,8%. W przypadku oceny

rozpowszechnienia picia alkoholu zanotowano spadek odsetka z 38,5% do 0,6%.

Podobnie by o tak e w przypadku upijania si : spadek z 62,9% w klasach szóstych

SP do 6,3% w klasach trzecich gimnazjum, próbowania narkotyków: 65,9% do

10,8%, u ywania narkotyków z 70,3% do 27,8% oraz u ywania dopalaczy: z 66,9%

do 37,8%.

Warto jednocze nie zauwa e rosn wraz z wiekiem badanych odsetki uczniów,

którzy wyrazili przekonanie, e wszyscy lub prawie wszyscy pal papierosy lub pij

alkohol. W przypadku papierosów jest to wzrost z 0% do 8,3%, za alkoholu z 1,1%

do 15,5% (porównanie pomi dzy klasami szóstymi szko y podstawowej i trzecimi

gimnazjum).

Odnotowano równie wzrost odsetka uczniów, którzy uznali, e kilku ich

kolegów/kole anek w klasie u ywa narkotyków : z 5,8 % do 43,2% oraz dopalaczy: z

9,5 % do 29,3 %.

12.2. Rozpowszechnienie u ywania 
substancji  psychoaktywnych

ród uczniów w ich klasie -podsumowanie
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13. Akceptacja mitów 
dotycz cych alkoholu i 

narkotyków
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Jak pokazuj wyniki badania, jednym z najwa niejszych powodów si gania po

substancje psychoaktywne wymienianych przez badanych uczniów, jest

ciekawo . Dotyczy a ona ch ci sprawdzenia efektów dzia ania tych substancji

na organizm i zachowanie, a tak e potwierdzenia opinii i przekona , które

uczniowie mieli okazj pozna zarówno w kontakcie z innymi rówie nikami, jak

i doros ymi, a tak e za po rednictwem mediów. Dlatego jednym z celów

niniejszego badania by o okre lenie, jakie s przekonania i opinie uczniów na

temat dzia ania alkoholu, narkotyków oraz szkodliwo ci ich u ywania. Bez

wiedzy o tych przekonaniach trudno stawia sobie za cel zmian postaw

uczniów, a co za tym idzie - w d szej perspektywie - ich zachowa tak, aby

y one ich zdrowiu i pomy lnej karierze edukacyjnej. Przekonania te s

tak e wyrazem oczekiwa wi zanych przez m odzie z u ywaniem okre lonych

substancji. Pozytywne oczekiwania w tym zakresie to, jak pisali my wcze niej,

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

mamy do czynienia w sytuacji si gania po alkohol i narkotyki, jak oceniaj

ich u ywanie oraz jego szkodliwo . Opinie uczniów poszczególnych roczników

przedstawiono w tabelach na stronach 153-157. Je li porówna wyniki z tymi, które

odnotowano w 2007 roku warto zaznaczy e:

• w 2011 roku znacznie ni szy by odsetek szesnastolatków przekonanych, e nie

mo na dobrze bawi si bez alkoholu -w 2011 roku tak uwa o 8,6%

szesnastolatków, za w roku 2007 23,7%.

• w roku 2011 8,3% szesnastolatków nie zgodzi o si ze stwierdzeniem, e picie

alkoholu cz sto sprzyja przemocy, w roku 2007 takiego zdania by o 15,4%

respondentów. W przypadku innych opinii nie odnotowano istotnych zmian, co

oznacza, e nadal konieczna jest praca profilaktyczna nad zmian wielu przekona ni

stereotypów dotycz cych alkoholu wyznawanych przez m odzie .

13.1.  Akceptacja mitów dotycz cych 
alkoholu
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Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 52 30,5
raczej nie 25 14,5

trudno powiedzie 68 39,9
raczej tak 21 12,4
zdecydowanie tak 5 2,8
Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 22 13,0

raczej nie 21 12,4

trudno powiedzie 64 37,6

raczej tak 51 30,0
zdecydowanie tak 12 7,0
Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 9 5,1
raczej nie 19 10,6
trudno powiedzie 52 28,6

raczej tak 74 41,3
zdecydowanie tak 26 14,4
Ogó em 180 100,0

3 Wa ne

Po wypiciu alkoholu cz owiek czuje si  odpr ony
Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 1 ,6
raczej nie 3 1,7
trudno powiedzie 11 6,3

raczej tak 25 14,7

zdecydowanie tak 131 76,6

Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 9 5,3

raczej nie 9 5,3
trudno powiedzie 13 7,7

raczej tak 41 24,1

zdecydowanie tak 98 57,6
Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 4 2,2

raczej nie 12 6,4
trudno powiedzie 26 14,5

raczej tak 37 20,6

zdecydowanie tak 101 56,2

Ogó em 180 100,0

1 Wa ne

3 Wa ne

Mo na dobrze bawi  si  bez alkoholu
Klasa badana 

0 Wa ne
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Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 81 47,2
raczej nie 43 25,1

trudno powiedzie 37 21,4
raczej tak 8 4,6
zdecydowanie tak 3 1,7

Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 40 23,8

raczej nie 41 23,9
trudno powiedzie 53 31,1

raczej tak 23 13,5
zdecydowanie tak 13 7,6
Ogó em 170 100,0
zdecydowanie nie 14 7,9

raczej nie 23 12,8
trudno powiedzie 62 34,4

raczej tak 62 34,5
zdecydowanie tak 19 10,4

Ogó em 180 100,0

0 Wa ne

1 Wa ne

3 Wa ne

Alkohol sprawia, e cz owiek staje si  bardziej przyjazny i 
towarzyski

Klasa badana 

Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 36 21,1

raczej nie 31 18,0
trudno powiedzie 65 38,1
raczej tak 28 16,5
zdecydowanie tak 11 6,3

Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 27 16,0

raczej nie 27 15,9

trudno powiedzie 48 28,1

raczej tak 42 24,6
zdecydowanie tak 26 15,5
Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 24 13,5

raczej nie 46 25,4

trudno powiedzie 26 14,4
raczej tak 55 30,7
zdecydowanie tak 29 16,0

Ogó em 180 100,0

3 Wa ne

Dzi ki alkoholowi mo na zapomnie  o swoich problemach
Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

13.1.  Akceptacja mitów dotycz cych 
alkoholu
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Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 7 4,1

raczej nie 4 2,2

trudno powiedzie 15 9,0
raczej tak 43 25,3
zdecydowanie tak 102 59,3
Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 11 6,6

raczej nie 3 1,7
trudno powiedzie 15 8,8
raczej tak 41 24,2
zdecydowanie tak 100 58,7

Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 3 1,7

raczej nie 5 2,8

trudno powiedzie 11 6,3
raczej tak 63 35,2
zdecydowanie tak 97 53,9

Ogó em 180 100,0

1 Wa ne

3 Wa ne

Po wypiciu alkoholu mo na zrobi  co , czego si  potem uje
Klasa badana 

0 Wa ne

Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 21 12,0

raczej nie 17 9,6
trudno powiedzie 81 47,3

raczej tak 26 15,3
zdecydowanie tak 27 15,8

Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 13 7,8

raczej nie 13 7,6
trudno powiedzie 47 27,8
raczej tak 58 34,4
zdecydowanie tak 38 22,4
Ogó em 170 100,0
zdecydowanie nie 8 4,5

raczej nie 7 4,0

trudno powiedzie 20 11,2

raczej tak 72 39,8
zdecydowanie tak 73 40,5

Ogó em 180 100,0

0 Wa ne

1 Wa ne

3 Wa ne

Po wypiciu alkoholu cz owiek staje si  bardziej pewny siebie
Klasa badana 

13.1.  Akceptacja mitów dotycz cych 
alkoholu
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Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 19 11,1
raczej nie 13 7,3
trudno powiedzie 77 45,0

raczej tak 42 24,4
zdecydowanie tak 21 12,1
Ogó em 172 100,0
zdecydowanie nie 7 4,2

raczej nie 11 6,4
trudno powiedzie 52 30,7

raczej tak 58 34,0
zdecydowanie tak 42 24,7

Ogó em 170 100,0
zdecydowanie nie 5 2,8

raczej nie 5 2,8
trudno powiedzie 33 18,2

raczej tak 82 45,6
zdecydowanie tak 55 30,6

Ogó em 180 100,0

3 Wa ne

Ch opcy i dziewcz ta po wypiciu alkoholu atwiej nawi zuj  ze sob  
znajomo ciKlasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 8 4,6
raczej nie 2 1,2
trudno powiedzie 11 6,6

raczej tak 18 10,7

zdecydowanie tak 132 76,9

Ogó em 172 100,0
zdecydowanie nie 14 8,2
raczej nie 18 10,6
trudno powiedzie 12 7,1

raczej tak 32 18,7

zdecydowanie tak 94 55,3
Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 7 4,1

raczej nie 18 10,2
trudno powiedzie 28 15,7

raczej tak 57 31,6
zdecydowanie tak 69 38,4

Ogó em 179 100,0

1 Wa ne

3 Wa ne

Dla osób w moim wieku picie napojów alkoholowych jest szkodliwe
Klasa badana 

0 Wa ne

13.1.  Akceptacja mitów dotycz cych 
alkoholu
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Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 5 2,9
raczej nie 5 2,9
trudno powiedzie 20 11,4

raczej tak 63 36,6
zdecydowanie tak 79 46,3

Ogó em 172 100,0
zdecydowanie nie 6 3,6
raczej nie 10 5,8
trudno powiedzie 38 22,3
raczej tak 53 31,2

zdecydowanie tak 63 37,2

Ogó em 170 100,0
zdecydowanie nie 2 1,1
raczej nie 13 7,2
trudno powiedzie 57 31,8

raczej tak 67 37,3
zdecydowanie tak 41 22,6

Ogó em 180 100,0

Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

3 Wa ne

Picie alkoholu cz sto sprzyja stosowaniu przemocy

Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 8 4,6
raczej nie 1 ,6
trudno powiedzie 8 4,4
raczej tak 13 7,8

zdecydowanie tak 142 82,7

Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 10 5,9
raczej nie 13 7,6
trudno powiedzie 14 8,3

raczej tak 29 17,1

zdecydowanie tak 104 61,2

Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 8 4,5
raczej nie 12 6,6
trudno powiedzie 17 9,5

raczej tak 54 29,8

zdecydowanie tak 89 49,6
Ogó em 180 100,0

3 Wa ne

Dla osób w moim wieku upijanie jest szkodliwe
Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

13.1.  Akceptacja mitów dotycz cych 
alkoholu
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Analizuj c dane dotycz ce stosunku m odzie y do mitów i stereotypów dotycz cych
picia alkoholu i jego dzia ania, utworzono zmienn pn: Akceptacja mitów dotycz cych
alkoholu. Zmienn zbudowano sumuj c punkty z odpowiedzi na pytania 22 A- 22 J
ankiety (po zrekodowaniu cz ci skal). Zmienna przyjmuje warto ci od 10 do 50). W
klasach szóstych Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0,722, co
oznacza to, e utworzona skala jest jednorodna i mierzy jedn ciwo .
Stwierdzono istotn ró nic pomi dzy akceptacj mitów dotycz cych alkoholu
pomi dzy uczniami klas szóstych szko y podstawowej a uczniami klas pierwszych
gimnazjum oraz klas pierwszych i trzecich gimnazjum. Odnotowano pod tym
wzgl dem tak e istotne ró nice pomi dzy klasami szóstymi i trzecimi gimnazjum.
Akceptacja mitów dotycz cych alkoholu by a wi c najni sza w ród
trzynastolatków, a najwy sza w ród szesnastolatków.

Wykres 131: Akceptacja mitów dotycz cych alkoholu- porównanie rednich.
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Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 14 7,9
raczej nie 5 2,9
trudno powiedzie 52 30,2

raczej tak 39 22,8
zdecydowanie tak 62 36,1

Ogó em 172 100,0
zdecydowanie nie 7 4,2

raczej nie 11 6,5
trudno powiedzie 61 35,9

raczej tak 51 29,9
zdecydowanie tak 40 23,6

Ogó em 170 100,0
zdecydowanie nie 8 4,2

raczej nie 18 9,8
trudno powiedzie 67 37,4

raczej tak 57 31,5

zdecydowanie tak 31 17,1
Ogó em 180 100,0

3 Wa ne

ycie marihuany lub haszyszu powoduje pogorszenie koncentracji
Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 119 69,2

raczej nie 26 15,3

trudno powiedzie 20 11,9
raczej tak 1 ,6
zdecydowanie tak 5 3,0

Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 81 47,8

raczej nie 41 24,0

trudno powiedzie 32 18,8

raczej tak 8 4,7
zdecydowanie tak 8 4,7
Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 62 34,2

raczej nie 46 25,7

trudno powiedzie 56 31,1

raczej tak 9 5,1
zdecydowanie tak 7 3,9
Ogó em 180 100,0

1 Wa ne

3 Wa ne

ywanie narkotyków pomaga w osi ganiu lepszych wyników w nauce
Klasa badana 

0 Wa ne

13.2.  Akceptacja mitów dotycz cych 
narkotyków
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Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 36 20,9

raczej nie 27 15,6

trudno powiedzie 65 37,8
raczej tak 31 18,2
zdecydowanie tak 13 7,5
Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 16 9,5

raczej nie 28 16,4

trudno powiedzie 64 37,6

raczej tak 38 22,2
zdecydowanie tak 24 14,2
Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 21 11,8

raczej nie 30 16,8

trudno powiedzie 69 38,5

raczej tak 41 22,8
zdecydowanie tak 18 10,0
Ogó em 180 100,0

0 Wa ne

1 Wa ne

3 Wa ne

Po u yciu narkotyków mo na zapomnie  o swoich problemach
Klasa badana 

Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 27 16,0

raczej nie 12 7,0

trudno powiedzie 80 46,8

raczej tak 25 14,8
zdecydowanie tak 26 15,3
Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 11 6,6

raczej nie 16 9,4

trudno powiedzie 75 44,0

raczej tak 41 24,1
zdecydowanie tak 27 16,0

Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 10 5,6

raczej nie 10 5,7

trudno powiedzie 73 40,8
raczej tak 60 33,2
zdecydowanie tak 26 14,7
Ogó em 180 100,0

3 Wa ne

Po u yciu marihuany lub haszyszu zmniejszaj  si  nasze zahamowania, 
jeste my bardziej towarzyscy,otwarci

Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

13.2.  Akceptacja mitów dotycz cych 
narkotyków
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Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 25 14,4
raczej nie 21 12,1

trudno powiedzie 84 48,7

raczej tak 30 17,2
zdecydowanie tak 13 7,6

Ogó em 172 100,0
zdecydowanie nie 12 7,2

raczej nie 19 11,2

trudno powiedzie 85 49,9
raczej tak 38 22,3
zdecydowanie tak 16 9,4

Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 6 3,3

raczej nie 12 6,8
trudno powiedzie 90 50,1

raczej tak 56 30,9
zdecydowanie tak 16 8,8
Ogó em 180 100,0

1 Wa ne

3 Wa ne

Ch opcy i dziewcz ta po u yciu marihuany lub haszyszu atwiej nawi zuj       
ze sob  znajomo ci

Klasa badana 

0 Wa ne

Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 8 4,6
raczej nie 3 1,8
trudno powiedzie 16 9,6

raczej tak 9 5,2

zdecydowanie tak 135 78,9

Ogó em 172 100,0
zdecydowanie nie 14 8,3

raczej nie 4 2,3
trudno powiedzie 22 13,0

raczej tak 12 7,0

zdecydowanie tak 118 69,5

Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 13 7,4
raczej nie 12 6,8
trudno powiedzie 35 19,3
raczej tak 36 20,2

zdecydowanie tak 83 46,3

Ogó em 180 100,0

0 Wa ne

1 Wa ne

3 Wa ne

Dla osób w moim wieku u ywanie marihuany lub haszyszu jest szkodliwe
Klasa badana 

13.2.  Akceptacja mitów dotycz cych 
narkotyków
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Analizuj c dane dotycz ce stosunku m odzie y do mitów i stereotypów dotycz cych
ywania narkotyków i ich dzia ania, utworzono zmienn pn: Akceptacja mitów

dotycz cych narkotyków. Zmienn zbudowano sumuj c punkty z odpowiedzi na
pytania 43 A- 43 G ankiety (po zrekodowaniu cz ci skal). Zmienna przyjmuje warto ci
od 7 do 35). W klasach szóstych Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi
0,675, oznacza to, e utworzona skala jest jednorodna i mierzy jedn ciwo .
Stwierdzono istotn ró nic pomi dzy akceptacj mitów i stereotypów dotycz cych
narkotyków pomi dzy uczniami klas szóstych szko y podstawowej a uczniami klas
pierwszych gimnazjum oraz pierwszych i trzecich gimnazjum. Odnotowano pod tym
wzgl dem tak e istotne ró nice pomi dzy klasami szóstymi i trzecimi
gimnazjum. W klasach pierwszych i trzecich gimnazjum akceptacja mitów i
stereotypów dotycz cych narkotyków by a najni sza w klasach szóstych, a
najwy sza w klasach trzecich gimnazjum.

Wykres 132: Akceptacja mitów dotycz cych  narkotyków- porównanie rednich.

162

16,33

18,65
19,79

7

12

17

22

27

32

kl 6 SP N= 49 kl 1G  N=114 kl 3 G N=166 

p<0,001

p<0,001

p<0,05

13.3.  Akceptacja mitów dotycz cych 
narkotyków



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

Je li porówna wyniki z tymi, które odnotowano w 2007 roku warto zaznaczy e:

• w 2011 roku nieco wy szy by odsetek szesnastolatków, którzy stwierdzili, e

ywanie marihuany i haszyszu jest szkodliwe dla osób w ich wieku (wzrost z

60,3% do 66,5%.

• znacznie wy szy by odsetek uczniów klas pierwszych gimnazjum, którzy uznali,

e po u yciu narkotyków mo na zapomnie o swoich problemach (wzrost z 26,1

do 36,4%) oraz e ch opcy i dziewcz ta po u yciu marihuany lub haszyszu

atwiej nawi zuj znajomo ci (wzrost z 33,5% do 40,1%.

W przypadku innych opinii nie odnotowano istotnych zmian, co oznacza, e

nadal podobnie jak w przypadku mitów dotycz cych alkoholu, tak e wobec

stereotypów zwi zanych z narkotykami konieczna jest praca profilaktyczna nad

ich zmian , a co za tym idzie nad zmian postaw wobec u ywania substancji

psychoaktywnych tak e w ród m odszej m odzie y, a wi c czternastolatków.
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14. Akceptacja  agresji
i przemocy
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Przedmiotem badania by y tak e przekonania uczniów dotycz ce stosowania
przemocy w relacjach mi dzyludzkich, zw aszcza tego czy pewne jej formy w
pewnych sytuacjach m odzie uwa a za usprawiedliwione. Respondentów
poproszono, aby odnie li si sze ciu stwierdze maj c do dyspozycji skal od
„zdecydowanie nie” do „zdecydowanie tak”. Rozk ad odpowiedzi przedstawiono w
kolejnych tabelach na stronach 165- 168.
Je li porówna wyniki z tymi, które odnotowano w 2007 roku warto zaznaczy e w
2011 roku nieco wy szy by odsetek szesnastolatków, którzy stwierdzili, dziewcz ta
cz sto prowokuj do zaczepek stroje, wygl dem i je li spotyka je co przykrego to s
same sobie winne (wzrost z 47,3% do 52,8%). Zmniejszy si natomiast odsetek
szesnastolatków przekonanych, yjemy w czasach ostrej rywalizacji i s abi musz
liczy tylko na siebie ( z 44,4% do 39%) oraz osób przekonanych, e niektórych
konfliktów nie da si rozwi za inaczej ni przy u yciu si y lub gró b (z 33,8% do
23,5%).

14.1.  Akceptacja agresji i przemocy

165

Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 83 48,1

raczej nie 30 17,3

trudno powiedzie 27 15,7

raczej tak 20 11,4
zdecydowanie tak 13 7,4
Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 58 34,1

raczej nie 32 18,6

trudno powiedzie 29 17,1

raczej tak 30 17,7
zdecydowanie tak 21 12,4
Ogó em 170 100,0
zdecydowanie nie 67 37,1

raczej nie 33 18,5
trudno powiedzie 38 21,0

raczej tak 28 15,4
zdecydowanie tak 15 8,1
Ogó em 180 100,0

3 Wa ne

Niektórych konfliktów nie da si  rozwi za  inaczej ni  przy u yciu si y lub gró b

Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne
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Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 65 37,9
raczej nie 38 22,0

trudno powiedzie 30 17,2
raczej tak 24 13,8
zdecydowanie tak 15 9,0
Ogó em 172 100,0
zdecydowanie nie 68 40,0

raczej nie 32 18,6
trudno powiedzie 22 13,0
raczej tak 27 15,9
zdecydowanie tak 21 12,4
Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 57 31,7

raczej nie 38 21,1

trudno powiedzie 30 16,9
raczej tak 32 17,8
zdecydowanie tak 23 12,5
Ogó em 180 100,0

1 Wa ne

3 Wa ne

Nauczyciel to tylko cz owiek i czasem mog  mu pu ci  nerwy np. mo e 
wyzwa  lub uderzy  uczniaKlasa badana 

0 Wa ne

Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 43 24,9
raczej nie 34 19,8

trudno powiedzie 48 27,7
raczej tak 26 15,0
zdecydowanie tak 22 12,6
Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 31 18,2
raczej nie 43 25,4

trudno powiedzie 42 24,6
raczej tak 31 18,2
zdecydowanie tak 23 13,6
Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 34 18,7

raczej nie 31 17,1
trudno powiedzie 43 23,8

raczej tak 46 25,5
zdecydowanie tak 27 14,9
Ogó em 180 100,0

0 Wa ne

1 Wa ne

3 Wa ne

yjemy w czasach ostrej rywalizacji, ci którzy sobie nie radz  musz  odpa
Klasa badana 

14.1.  Akceptacja agresji i przemocy
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Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 22 13,1

raczej nie 15 8,7

trudno powiedzie 47 27,5

raczej tak 39 22,7
zdecydowanie tak 48 27,9
Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 19 11,1

raczej nie 28 16,6

trudno powiedzie 38 22,4

raczej tak 39 22,7
zdecydowanie tak 46 27,2
Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 12 6,4

raczej nie 23 13,0

trudno powiedzie 52 28,8

raczej tak 49 27,3
zdecydowanie tak 44 24,5
Ogó em 180 100,0

3 Wa ne

Dziewcz ta cz sto prowokuj  do zaczepek stroje, wygl dem i je li spotyka je 
co  przykrego, to s  same sobie winne

Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 18 10,4

raczej nie 12 7,1

trudno powiedzie 32 18,6

raczej tak 69 40,2
zdecydowanie tak 41 23,6
Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 10 5,8

raczej nie 7 4,1

trudno powiedzie 29 17,2

raczej tak 54 31,6
zdecydowanie tak 70 41,3
Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 11 6,1

raczej nie 12 6,6

trudno powiedzie 22 12,4

raczej tak 62 34,3
zdecydowanie tak 73 40,6
Ogó em 180 100,0

1 Wa ne

3 Wa ne

To normalne, e m odzie  rozmawia mi dzy sob  j zykiem pe nym 
wugaryzmów, poni aj cych okre le  

Klasa badana 

0 Wa ne

14.1.  Akceptacja agresji i przemocy
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Cz sto
Procent 
wa nych

zdecydowanie nie 23 13,6

raczej nie 14 8,2

trudno powiedzie 59 34,3

raczej tak 39 22,7
zdecydowanie tak 37 21,3
Ogó em 172 100,0

zdecydowanie nie 15 8,7

raczej nie 21 12,3

trudno powiedzie 49 28,9

raczej tak 51 30,0
zdecydowanie tak 34 20,1
Ogó em 170 100,0

zdecydowanie nie 22 12,3

raczej nie 17 9,4

trudno powiedzie 57 31,4

raczej tak 63 35,0
zdecydowanie tak 21 11,8
Ogó em 180 100,0

Klasa badana 

Je li jaki  ucze  stoi z boku, nie trzyma si  z grup , to trudno si  dziwi , e jest  
lekcewa ony przez kolegó/kole anki

0 Wa ne

1 Wa ne

3 Wa ne

14.1.  Akceptacja agresji i przemocy
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Analizuj c dane dotycz ce stosunku m odzie y do ró nych form agresji i przemocy,
utworzono zmienn pn: Akceptacja agresji i przemocy. Zmienn zbudowano sumuj c
punkty z odpowiedzi na pytania 45 A- 45 F ankiety. Zmienna przyjmuje warto ci od 6 do
30.
W klasach szóstych Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0,691.
Oznacza to, e utworzona skala jest jednorodna i mierzy jedn ciwo .
Stwierdzono istotn ró nic pomi dzy akceptacj agresji i przemocy pomi dzy
najm odszym i najstarszym badanych rocznikiem. By a ona ni sza w ród
trzynastolatków a najwy sza w klasach trzecich.
Nie odnotowano pod tym wzgl dem istotnych ró nic pomi dzy klasami
pierwszymi i trzecimi gimnazjum oraz szóstymi SP i pierwszymi gimnazjum, co
obrazuje wykres.

Wykres 133: Akceptacja agresji i prezmocy- porównanie rednich.
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17,504
18,584 18,677

6

11

16

21

26

kl 6 SP N= 49 kl 1G  N=114 kl 3 G N=166 

n.i.

p<0,05

n.i.

14.1.  Akceptacja agresji i przemocy
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15. Konsekwencje picia 
alkoholu i u ywania 

narkotyków w 
do wiadczeniach uczniów
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Respondenci wypowiadali si w badaniu równie na temat negatywnych

do wiadcze cych nast pstwem picia przez nich alkoholu w ci gu ostatnich 12

miesi cy poprzedzaj cych badanie. Jak pokazuj kolejne tabele najcz ciej w tym

kontek cie wskazywali oni na problemy w nauce, z przyjació mi, nauczycielami lub

rodzicami. W badaniu realizowanym 4 lata wcze niej cz ciej respondenci, którzy pili

alkohol w ci gu ostatnich 12 miesi cy przed badaniach pisali o takich negatywnych

konsekwencjach picia , których do wiadczyli, jak bójka, a tak e k opoty z policj ( w

klasach trzecich gimnazjum).

15.1.   Konsekwencje picia alkoholu 
w do wiadczeniach uczniów

171

Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 33 91,6

kilka razy w roku 3 8,4

Ogó em 36 100,0

nigdy 95 93,9

kilka razy w roku 1 1,0

raz lub kilka razy w 
miesi cu

2 2,0

przynajmniej raz w 
tygodniu

3 3,0

Ogó em 101 100,0

Braki 
danych

98 1

102

nigdy 149 95,4

kilka razy w roku 4 2,8

raz lub kilka razy w 
miesi cu

2 1,2

przynajmniej raz w 
tygodniu

1 ,6

Ogó em 156 100,0

Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Ogó em

3 Wa ne

po wypiciu-pobicie lub zranienie przez kogo
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Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 32 88,6
kilka razy w roku 2 5,5
raz lub kilka razy w 
kiesi cu

2 5,9

Ogó em 36 100,0
nigdy 80 79,1
kilka razy w roku 14 13,8

raz lub kilka razy w 
miesi cu

4 4,1

przynajmniej raz w 
tygodniu

3 3,0

Ogó em 101 100,0
Braki 
danych

98 1

102
nigdy 132 84,7

kilka razy w roku 20 12,8
raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 ,7

przynajmniej raz w 
tygodniu

3 1,8

Ogó em 156 100,0

Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 31 86,1

kilka razy w roku 5 13,9
Ogó em 36 100,0
nigdy 82 81,2
kilka razy w roku 15 14,8

raz lub kilka razy w 
miesi cu

3 3,1

przynajmniej raz w 
tygodniu

1 1,0

Ogó em 101 100,0
Braki 
danych

98 1

102
nigdy 141 90,5

kilka razy w roku 11 7,1
raz lub kilka razy w 
miesi cu

3 1,8

przynajmniej raz w 
tygodniu

1 ,6

Ogó em 156 100,0

Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Ogó em

po wypiciu-powa ne problemy z rodzicami
Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Ogó em

3 Wa ne

po wypiciu- powa ne problemy z przyjació mi

3 Wa ne

15.1.   Konsekwencje picia alkoholu 
w do wiadczeniach uczniów
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Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 32 88,6
kilka razy w roku 2 5,5

przynajmniej raz w 
tygodniu

2 5,9

Ogó em 36 100,0
nigdy 84 83,9
kilka razy w roku 7 6,9
raz lub kilka razy w 
miesi cu

2 2,0

przynajmniej raz w 
tygodniu

7 7,2

Ogó em 100 100,0

Braki 
danych

98 2

102
nigdy 149 95,5

kilka razy w roku 3 2,0
raz lub kilka razy w 
miesi cu

3 1,9

przynajmniej raz w 
tygodniu

1 ,6

Ogó em 156 100,0

Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 27 74,7
kilka razy w roku 8 22,8

raz lub kilka razy w 
kiesi cu

1 2,5

Ogó em 36 100,0
nigdy 83 83,1
kilka razy w roku 13 12,9
raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 1,0

przynajmniej raz w 
tygodniu

3 3,0

Ogó em 100 100,0

Braki 
danych

98 2

102
nigdy 140 89,9

kilka razy w roku 13 8,2
przynajmniej raz w 
tygodniu

3 1,9

Ogó em 156 100,0

Wa ne

Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Ogó em

po wypiciu-problemy z nauczycielami
Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Ogó em

3

3 Wa ne

po wypiciu-rozstanie z dziewczyn . ch opakiem

15.1.   Konsekwencje picia alkoholu 
w do wiadczeniach uczniów
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Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 25 68,8

kilka razy w roku 8 22,3
raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 2,9

przynajmniej raz w 
tygodniu

2 5,9

Ogó em 36 100,0
nigdy 72 71,1

kilka razy w roku 16 15,9
raz lub kilka razy w 
miesi cu

4 4,1

przynajmniej raz w 
tygodniu

9 8,9

Ogó em 101 100,0
Braki 
danych

98 1

102

nigdy 134 85,9

kilka razy w roku 18 11,7
raz lub kilka razy w 
miesi cu

3 1,8

przynajmniej raz w 
tygodniu

1 ,6

Ogó em 156 100,0

Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 35 97,5
kilka razy w roku 1 2,5

Ogó em 36 100,0
nigdy 94 93,0
kilka razy w roku 3 3,0

raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 1,0

przynajmniej raz w 
tygodniu

3 3,0

Ogó em 101 100,0
Braki 
danych

98 1

102

nigdy 150 96,8

kilka razy w roku 5 3,2

Ogó em 155 100,0
Braki 
danych

98 1

156

po wypiciu- ofiara kradzie y
Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Ogó em

po wypiciu-gorsze wyniki w nauce
Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Ogó em

3 Wa ne

Ogó em

3 Wa ne

15.1.   Konsekwencje picia alkoholu 
w do wiadczeniach uczniów
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Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 33 91,6
kilka razy w roku 3 8,4
Ogó em 36 100,0
nigdy 88 87,0
kilka razy w roku 6 6,0

raz lub kilka razy w 
miesi cu

3 3,0

przynajmniej raz w 
tygodniu

4 4,0

Ogó em 101 100,0
Braki 
danych

98 1

102
nigdy 142 91,1

kilka razy w roku 11 6,9
raz lub kilka razy w 
miesi cu

3 2,0

Ogó em 156 100,0

Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 34 97,0
kilka razy w roku 1 3,0
Ogó em 35 100,0

Braki 
danych

98 1

36
nigdy 93 92,9
kilka razy w roku 3 3,0
raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 1,0

przynajmniej raz w 
tygodniu

3 3,0

Ogó em 100 100,0
Braki 
danych

98 2

102
nigdy 147 94,3

kilka razy w roku 7 4,5
przynajmniej raz w 
tygodniu

2 1,3

Ogó em 156 100,0

Ogó em

3 Wa ne

Wa ne

po wypiciu-niechciane do wiadczenia seksualne
Klasa badana 

0 Wa ne

Ogó em

po wypiciu-k opoty z policj
Klasa badana 

0 Wa ne

1 Wa ne

Ogó em

1 Wa ne

3

15.1.   Konsekwencje picia alkoholu 
w do wiadczeniach uczniów



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

Analizuj c dane dotycz ce konsekwencji picia alkoholu do wiadczanych przez m odzie ,
utworzono zmienn pn: Nasilenie negatywnych do wiadcze zwi zanych z piciem
alkoholu. Zmienn zbudowano sumuj c punkty z odpowiedzi na pytania 15 A- 15 K
ankiety. Zmienna przyjmuje warto ci od 11-44.
Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0,899. Oznacza to, e utworzona
skala jest jednorodna i mierzy jedn ciwo .
Nie stwierdzono istotnej ró nicy pomi dzy stopniem nasilenia negatywnych do wiadcze
zwi zanych z piciem alkoholu pomi dzy badanymi rocznikami. By o ono zbli one w
klasach szóstych SP, pierwszych gimnazjum i trzecich gimnazjum.
Istotn ró nic pomi dzy p ciami odnotowano w tym zakresie tylko w klasach
szóstych SP, nasilenie negatywnych do wiadcze zwi zanych z piciem by o tam
wy sze w przypadku dziewcz t.

176

15.2.  Nasilenie negatywnych  do wiadcze   
zwi zanych  z u ywaniem alkoholu 

12,157
13,256

12,163

11

16

21

26

31

36

41

kl 6 SP N= 36 kl 1G  N=101 kl 3 G N=156 

n.i. n.i.

Wykres 134: Nasilenie negatywnych konsekwencji .picia alkoholu w do wiadczeniach 
uczniów –porównanie rednich
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15.3.   Konsekwencje u ywania narkotyków
w do wiadczeniach uczniów

Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 1 50,0

przynajmniej raz w 
tygodniu

1 50,0

Ogó em 2 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

1

3

nigdy 19 70,3
kilka razy w roku 4 14,8

raz lub kilka razy w 
miesi cu

2 7,4

przynajmniej raz w 
tygodniu

2 7,4

Ogó em 27 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

2

29
nigdy 53 90,7

kilka razy w roku 4 7,5

raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 1,9

Ogó em 58 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

4

62

Cz sto
Procent 
wa nych

Wa ne nigdy 2 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

1

3

nigdy 23 84,9
kilka razy w roku 2 7,6

przynajmniej raz w 
tygodniu

2 7,4

Ogó em 27 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

2

29
nigdy 55 94,7

kilka razy w roku 2 3,5
raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 1,9

Ogó em 58 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

4

62

1 Wa ne

Ogó em
3 Wa ne

Ogó em

3 Wa ne

Ogó em

po narkotykach -wypadek
Klasa badana 

0

Ogó em

po narkotykach- bójka
Klasa badana 

0 Wa ne

Ogó em

1 Wa ne

Ogó em
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15.3.   Konsekwencje u ywania narkotyków
w do wiadczeniach uczniów

Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 1 50,0

kilka razy w roku 1 50,0

Ogó em 2 100,0
Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

1

3

nigdy 23 84,9
raz lub kilka razy w 
miesi cu

2 7,6

przynajmniej raz w 
tygodniu

2 7,4

Ogó em 27 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

2

29
nigdy 50 85,6

kilka razy w roku 6 10,7

raz lub kilka razy w 
miesi cu

2 3,7

Ogó em 58 100,0
Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

4

62

Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 1 50,0
kilka razy w roku 1 50,0

Ogó em 2 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

1

3

nigdy 22 81,3

kilka razy w roku 1 3,6
raz lub kilka razy w 
miesi cu

2 7,6

przynajmniej raz w 
tygodniu

2 7,4

Ogó em 27 100,0
Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

2

29

nigdy 51 87,5

kilka razy w roku 4 7,5

raz lub kilka razy w 
miesi cu

3 5,1

Ogó em 58 100,0
Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

4

62

1 Wa ne

Ogó em

3 Wa ne

Ogó em

3 Wa ne

Ogó em

po narkotykach-problemy z przyjació mi
Klasa badana 

0 Wa ne

Ogó em

po narkotykach-powa ne problemy z rodzicami
Klasa badana 

0 Wa ne

Ogó em

1 Wa ne

Ogó em
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15.3.   Konsekwencje u ywania narkotyków
w do wiadczeniach uczniów

Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 1 50,0

raz lub kilka razy w 
kiesi cu

1 50,0

Ogó em 2 100,0
Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

1

3
nigdy 21 77,5
kilka razy w roku 2 7,4

raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 3,8

przynajmniej raz w 
tygodniu

3 11,2

Ogó em 27 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

2

29
nigdy 56 96,3

kilka razy w roku 1 1,9
raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 1,9

Ogó em 58 100,0
Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

4

62

Cz sto
Procent 
wa nych

nigdy 1 50,0
kilka razy w roku 1 50,0
Ogó em 2 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

1

3
nigdy 16 58,7
kilka razy w roku 2 7,6
raz lub kilka razy w 
miesi cu

5 18,9

przynajmniej raz w 
tygodniu

4 14,8

Ogó em 27 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

2

29

nigdy 52 89,6

kilka razy w roku 3 5,1

raz lub kilka razy w 
miesi cu

2 3,5

przynajmniej raz w 
tygodniu

1 1,9

Ogó em 58 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

4

62

1 Wa ne

Ogó em
3 Wa ne

Ogó em

3 Wa ne

Ogó em

po narkotykach gorsze wyniki w nauce
Klasa badana 

0 Wa ne

Ogó em

po narkotykach-problemy z nauczycielami
Klasa badana 

0 Wa ne

Ogó em
1 Wa ne

Ogó em
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15.3.   Konsekwencje u ywania narkotyków
w do wiadczeniach uczniów

Cz sto
Procent 
wa nych

Wa ne nigdy 2 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

1

3

nigdy 18 66,1
kilka razy w roku 5 18,9

raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 3,8

przynajmniej raz w 
tygodniu

3 11,2

Ogó em 27 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

2

29

nigdy 50 85,9

kilka razy w roku 5 8,8

raz lub kilka razy w 
miesi cu

2 3,7

przynajmniej raz w 
tygodniu

1 1,6

Ogó em 58 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

4

62

Cz sto
Procent 
wa nych

Wa ne nigdy 2 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

1

3

nigdy 22 81,1
kilka razy w roku 1 3,8

raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 3,8

przynajmniej raz w 
tygodniu

3 11,2

Ogó em 27 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

2

29

nigdy 55 94,9

kilka razy w roku 2 3,2

raz lub kilka razy w 
miesi cu

1 1,9

Ogó em 58 100,0

Braki 
danych

Systemowe braki 
danych

4

62

3 Wa ne

Ogó em

po narkotykach-niechciane do wiadczenia seksualne
Klasa badana 

0

Ogó em

1 Wa ne

Ogó em

1 Wa ne

Ogó em

3 Wa ne

Ogó em

po narkotykach k opoty z policj
Klasa badana 

0

Ogó em
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Analizuj c dane dotycz ce konsekwencji u ywania narkotyków do wiadczanych
przez m odzie , utworzono zmienn pn: Nasilenie negatywnych konsekwencji
dotycz cych u ywania narkotyków. Zmienn zbudowano sumuj c punkty z
odpowiedzi na pytania 40 A - 40 I ankiety. Zmienna przyjmuje warto ci od 9-36.
Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi 0,938. Oznacza to, e
utworzona skala jest jednorodna i mierzy jedn ciwo .
Stwierdzono istotn ró nic pomi dzy nasileniem negatywnych do wiadcze
zwi zanych z u ywaniem narkotyków pomi dzy klasami pierwszymi i trzecimi
gimnazjum. Co ciekawe by o ono wi ksze w ród trzynastolatków ni ród
szesnastolatków, cho ywanie narkotyków jest bardziej rozpowszechnione w ród
starszych uczniów. Nie odnotowano w tym zakresie istotnych ró nic pomi dzy

ciami w analizowanych rocznikach.
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15.4.  Nasilenie negatywnych  do wiadcze  
zwi zanych z  u ywaniem narkotyków

11,67
13,4

10,27

9

14

19

24

29

34

kl 6 SP N= 3 kl 1G  N=27 kl 3 G N=58 

Wykres 134: Nasilenie negatywnych konsekwencji  u ywania narkotyków  w 
do wiadczeniach uczniów –porównanie rednich

n.i. p<0,05
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16. Ocena dost pno ci 
substancji 

psychoaktywnych dla 
odzie y w Policach 
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16.1.  Ocena dost pno ci
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie wymienionych substancji w 
miejscowo ci, w której si  uczysz?

Tabela 24: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych – PAPIEROSY

Cz sto Procent wa nych
niemo liwe 14 8,2

bardzo trudne 12 7,0
dosy  trudne 17 9,9
dosy atwe 45 26,4
bardzo atwe 45 26,1

nie wiem 38 22,4
Ogó em 172 100,0
niemo liwe 9 5,3

bardzo trudne 6 3,6
dosy  trudne 17 10,0
dosy atwe 55 32,4
bardzo atwe 74 43,4

nie wiem 9 5,3
Ogó em 170 100,0
niemo liwe 6 3,3
bardzo trudne 2 1,0

dosy  trudne 3 1,7
dosy atwe 40 22,1
bardzo atwe 120 66,7
nie wiem 9 5,1

Ogó em 180 100,0

3

Jak trudno zdoby  -papierosy
Klasa badana 

0

1

W opinii uczniów polickich szkó papierosy to jedna z najbardziej dost pnych
substancji dla m odzie y. Jako atwe ich zdobycie okre li o 52,5%
trzynastolatków, 75,8% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 88,8% uczniów
klas trzecich gimnazjum. Dla porównania w roku 2007 papierosy jako atwe do
zdobycia oceni o 58% uczniów klas szóstych SP, 73% uczniów klas pierwszych
oraz 94% uczniów klas trzecich gimnazjum. W przypadku najm odszych i
najstarszych badanych mo na wi c mówi w roku 2011 o poprawie sytuacji
w ocenie dost pno ci papierosów dla m odzie y.
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16.1.  Ocena dost pno ci
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie wymienionych substancji w 
miejscowo ci, w której si  uczysz?   

Cz sto Procent wa nych
niemo liwe 30 17,5

bardzo trudne 14 8,2

dosy  trudne 18 10,5

dosy atwe 39 22,7

bardzo atwe 30 17,8

nie wiem 40 23,4

Ogó em 172 100,0

niemo liwe 15 8,9

bardzo trudne 14 8,4

dosy  trudne 13 7,6

dosy atwe 66 38,7
bardzo atwe 39 23,0

nie wiem 23 13,5

Ogó em 170 100,0

niemo liwe 6 3,3

bardzo trudne 1 ,5

dosy  trudne 8 4,5

dosy atwe 60 33,6

bardzo atwe 92 51,2

nie wiem 12 6,9

Ogó em 180 100,0

1

3

Jak trudno zdoby  -piwo
Klasa badana 

0

Tabela 25: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych – PIWO

W opinii uczniów polickich szkó tak e piwo to jedna z najbardziej dost pnych
substancji dla m odzie y. Jako atwe ich zdobycie okre li o 40,5%
trzynastolatków, 61,7% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 84,8% uczniów
klas trzecich gimnazjum. Dla porównania w roku 2007 piwo jako atwe do zdobycia
oceni o 50% uczniów klas szóstych SP, 62% uczniów klas pierwszych oraz 94%
uczniów klas trzecich gimnazjum. W przypadku najstarszych badanych mo na
wi c mówi w roku 2011 o poprawie sytuacji w ocenie dost pno ci piwa dla

odzie y.
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16.1.  Ocena dost pno ci
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie wymienionych substancji   w 
miejscowo ci, w której si  uczysz?   

Cz sto Procent wa nych
niemo liwe 36 21,1
bardzo trudne 16 9,5

dosy  trudne 27 15,5
dosy atwe 24 14,1

bardzo atwe 20 11,9
nie wiem 48 27,9

Ogó em 172 100,0
niemo liwe 19 11,3

bardzo trudne 15 8,9
dosy  trudne 24 13,9

dosy atwe 45 26,4
bardzo atwe 30 17,7

nie wiem 37 21,7
Ogó em 170 100,0
niemo liwe 8 4,4

bardzo trudne 4 2,2

dosy  trudne 11 6,1
dosy atwe 52 29,1
bardzo atwe 79 43,8

nie wiem 26 14,4
Ogó em 180 100,0

0

1

3

Jak trudno zdoby -wino
Klasa badana 

Tabela 25: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych – WINO

W opinii uczniów polickich szkó wino to kolejny atwo dost pny napój alkoholowy
dla m odzie y. Jako atwe ich zdobycie okre li o 26% trzynastolatków, 43,1%
uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 72,9% uczniów klas trzecich gimnazjum.
Dla porównania w roku 2007 wino jako atwe do zdobycia oceni o 38% uczniów klas
szóstych SP, 56% uczniów klas pierwszych oraz 78% uczniów klas trzecich
gimnazjum. W przypadku uczniów klas pierwszych gimnazjum odnotowano
wi c wy szy odsetek osób przekonanych o atwej dost pno ci wina ni
cztery lata wcze niej.
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16.1.  Ocena dost pno ci
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie wymienionych substancji   w 
miejscowo ci, w której si  uczysz?   

Tabela 26: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych – WÓDKA

Cz sto Procent wa nych

niemo liwe 47 27,2
bardzo trudne 23 13,2

dosy  trudne 14 8,3
dosy atwe 18 10,4
bardzo atwe 17 10,2

nie wiem 53 30,7
Ogó em 172 100,0
niemo liwe 23 13,6

bardzo trudne 24 14,3
dosy  trudne 19 11,1

dosy atwe 47 27,5
bardzo atwe 28 16,5
nie wiem 29 17,0

Ogó em 170 100,0
niemo liwe 10 5,4

bardzo trudne 3 1,7
dosy  trudne 25 13,7
dosy atwe 56 31,2

bardzo atwe 71 39,7
nie wiem 15 8,4

Ogó em 180 100,0

3

Jak trudno zdoby -wódk
Klasa badana 

0

1

W opinii uczniów polickich szkó wódka jest mniej dost pna dla m odzie y w tym
mie cie ni piwo czy wino. Jako atwo dost pn wódk okre li o okre li o 20,6%
trzynastolatków, 43% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 70,9% uczniów
klas trzecich gimnazjum. Dla porównania w roku 2007 wódk jako atw do
zdobycia oceni o 26% uczniów klas szóstych SP, 45% uczniów klas pierwszych
oraz 79% uczniów klas trzecich gimnazjum. W przypadku uczniów klas trzecich
gimnazjum odnotowano wi c w roku 2011 ni szy odsetek osób przekonanych

atwej dost pno ci wódki ni cztery lata wcze niej.

186



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

16.1.  Ocena dost pno ci
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie wymienionych substancji   w 
miejscowo ci, w której si  uczysz?   

Tabela 27: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych – MARIHUANA 
LUB HASZYSZ

Cz sto Procent wa nych
niemo liwe 76 44,4
bardzo trudne 16 9,2
dosy  trudne 11 6,6
dosy atwe 6 3,3

bardzo atwe 3 1,8
nie wiem 60 34,7
Ogó em 172 100,0
niemo liwe 44 26,1

bardzo trudne 28 16,4
dosy  trudne 27 15,7
dosy atwe 14 8,2
bardzo atwe 11 6,5

nie wiem 46 27,0
Ogó em 170 100,0
niemo liwe 16 9,0

bardzo trudne 13 7,2

dosy  trudne 29 15,9
dosy atwe 53 29,6
bardzo atwe 15 8,1

nie wiem 54 30,2
Ogó em 180 100,0

1

3

Jak trudno zdoby -marihuan , haszysz
Klasa badana 

0

Kolejn substancj stosunkowo atwo dost pn dla m odzie y w opinii uczniów
polickich jest po papierosach i alkoholu marihuana i haszysz. Jako atwo dost pne
te substancje uzna o 5,1% trzynastolatków, 14,7% uczniów klas pierwszych
gimnazjum oraz 36,7% uczniów klas trzecich gimnazjum. Dla porównania w roku
2007 marihuan i haszysz jako atwe do zdobycia oceni o 11% uczniów klas
szóstych SP, 17% uczniów klas pierwszych oraz 41% uczniów klas trzecich
gimnazjum. Oznacza to, e ocena dost pno ci marihuany i haszyszu w ocenach
uczniów by a w roku 2011 podobna do tej jak formu owa a m odzie w roku 2007.
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16.1.  Ocena dost pno ci
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie wymienionych substancji   w 
miejscowo ci, w której si  uczysz?   

Tabela 28: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych – AMFETAMINA

188

Amfetamina zosta a oceniona jako atwo dost pna przez 2,3% uczniów klas
szóstych SP, 10,6% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 14,4% uczniów klas
trzecich gimnazjum. W roku 2007 amfetamin jako atw do zdobycia oceni o 9%
uczniów klas szóstych SP, 13% uczniów klas pierwszych oraz 26% uczniów klas
trzecich gimnazjum. Oznacza to, e ocena dost pno ci amfetaminy w ocenach
trzynastolatków i szesnastolatków spad a, co oznacza, e mniejsze odsetki

odzie y uzna y j jako atwo dost pn w roku 2011.

Cz sto Procent wa nych

niemo liwe 79 46,3
bardzo trudne 12 6,8

dosy  trudne 11 6,4

dosy atwe 1 ,5

bardzo atwe 3 1,8

nie wiem 66 38,2

Ogó em 172 100,0

niemo liwe 45 26,7

bardzo trudne 30 17,6

dosy  trudne 28 16,4

dosy atwe 7 4,1

bardzo atwe 11 6,5

nie wiem 49 28,8

Ogó em 170 100,0

niemo liwe 28 15,8

bardzo trudne 17 9,3

dosy  trudne 35 19,4

dosy atwe 17 9,7

bardzo atwe 8 4,7

nie wiem 74 41,1

Ogó em 180 100,0

0

1

3

Jak trudno zdoby -amfetamin
Klasa badana 



MIRABO, Pracownia  Badawczo-Szkoleniowa  2011 

16.1.  Ocena dost pno ci
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie wymienionych substancji   w 
miejscowo ci, w której si  uczysz?   

Tabela 29: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych – ECSTASY

Cz sto Procent wa nych
niemo liwe 81 47,4
bardzo trudne 10 5,6

dosy  trudne 9 5,3

dosy atwe 2 1,2

bardzo atwe 3 1,8

nie wiem 66 38,7

Ogó em 172 100,0

niemo liwe 50 29,6

bardzo trudne 29 17,0

dosy  trudne 19 11,1

dosy atwe 6 3,5

bardzo atwe 8 4,8

nie wiem 58 34,0

Ogó em 170 100,0

niemo liwe 28 15,3

bardzo trudne 25 13,7

dosy  trudne 29 16,1

dosy atwe 16 8,8

bardzo atwe 3 1,7

nie wiem 80 44,4

Ogó em 180 100,0

3

Jak trudno zdoby -ecstasy
Klasa badana 

0

1
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Ecstasy zosta o oceniona jako atwo dost pna przez 3% uczniów klas szóstych SP,
8,3% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 10,5% uczniów klas trzecich
gimnazjum. W roku 2007 ecstasy jako atwe do zdobycia oceni o 9% uczniów klas
szóstych SP, 12% uczniów klas pierwszych oraz 26% uczniów klas trzecich
gimnazjum. Oznacza to, e ocena dost pno ci ecstasy w ocenach trzynastolatków i
szesnastolatków spad a, mniejsze odsetki m odzie y uzna y je jako atwo dost pne
w roku 2011.
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16.1.  Ocena dost pno ci
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie wymienionych substancji   w 
miejscowo ci, w której si  uczysz?   

Tabela 30: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych – HEROINA

Cz sto Procent wa nych
niemo liwe 77 45,0
bardzo trudne 12 6,8
dosy  trudne 7 4,2

dosy atwe 3 1,8
bardzo atwe 2 1,2
nie wiem 70 41,0

Ogó em 172 100,0
niemo liwe 51 30,1
bardzo trudne 29 17,0
dosy  trudne 24 14,1

dosy atwe 5 2,9
bardzo atwe 6 3,6
nie wiem 55 32,3
Ogó em 170 100,0

niemo liwe 33 18,5

bardzo trudne 22 12,1
dosy  trudne 30 16,6

dosy atwe 13 7,2
bardzo atwe 2 1,1
nie wiem 80 44,5

Ogó em 180 100,0

1

3

Jak trudno zdoby -heroina
Klasa badana 

0

190

Ni sze odsetki ni w przypadku amfetaminy lub marihuany oceni y jako atwo
dost pn heroin : 3% uczniów klas szóstych SP, 6,5% uczniów klas pierwszych
gimnazjum oraz 8,3% uczniów klas trzecich gimnazjum. W roku 2007 heroin jako
atw do zdobycia w Policach oceni o 8% uczniów klas szóstych SP, 11% uczniów
klas pierwszych oraz 19% uczniów klas trzecich gimnazjum. Oznacza to, e ocena
dost pno ci heroiny spad a w porównaniu z wynikami z roku 2007, mniejsze
odsetki m odzie y uzna y j jako atwo dost pn w roku 2011.
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16.1.  Ocena dost pno ci
wybranych substancji psychoaktywnych

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie wymienionych substancji   w 
miejscowo ci, w której si  uczysz?   

Tabela 31: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych – KOKAINA

Cz sto Procent wa nych
niemo liwe 75 44,0

bardzo trudne 12 6,8
dosy  trudne 9 5,5

dosy atwe 5 3,0
bardzo atwe 3 1,8
nie wiem 66 38,9

Ogó em 171 100,0
1

172

niemo liwe 50 29,6
bardzo trudne 27 15,9

dosy  trudne 22 12,9
dosy atwe 6 3,5
bardzo atwe 11 6,5

nie wiem 54 31,7
Ogó em 170 100,0
niemo liwe 32 17,9

bardzo trudne 22 12,4
dosy  trudne 27 14,8

dosy atwe 15 8,3
bardzo atwe 4 2,3
nie wiem 80 44,3

Ogó em 180 100,0

0

1

3

Jak trudno zdoby -kokaina
Klasa badana 
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Ni sze odsetki oceni y tak e jako atwo dost pn kokain : 4,8% uczniów klas
szóstych SP, 10% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 10,6% uczniów klas
trzecich gimnazjum. W roku 2007 kokain jako atw do zdobycia w Policach dla

odzie y oceni o 10% uczniów klas szóstych SP, 12% uczniów klas pierwszych
oraz 20% uczniów klas trzecich gimnazjum. Oznacza to, e ocena dost pno ci
kokainy w ród najstarszych badanych tj. szesnastolatków spad a w porównaniu z
wynikami z roku 2007/
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16.2.  Ocena dost pno ci wybranych  
substancji psychoaktywnych- porównania 

Podsumowuj c: jako substancje naj atwiejsze do zdobycia uczniowie (z klas szóstych)
ocenili: papierosy, piwo, wino i wódk . Odnotowane odsetki nale y oceni jako
wysokie, pami taj e analizujemy w badaniu m.in. dost pno tych substancji dla
osób ucz cych si jeszcze w szkole podstawowej.
We wspomnianym we wcze niejszej cz ci raportu badaniu ogólnopolskim ESPAD
przeprowadzonym w 2007 roku, m odzie klas trzecich gimnazjum, podobnie jak w
badaniu realizowanym w Policach, ocenia a dost pno poszczególnych substancji,
przy czym m odzie polick pytano o to, jak dost pno ta kszta tuje si w ich
miejscowo ci. Porównanie wyników uzyskanych w badaniu ESPAD oraz w badaniu w
Policach pokazuje, e:

1) W skali ca ego kraju papierosy zosta y ocenione jako dosy atwo dost pne i
bardzo atwo dost pne przez 82% trzecioklasistów. W Policach trzecioklasi ci
ocenili j na poziomie 88,8%, a wi c podobnie.

2) Dost pno piwa jako atw lub bardzo atw oceni o w badaniu ESPAD 84%
trzecioklasistów, w Policach podobnie – 84,8%.

3) Dost pno wina w badaniu ESPAD jak atw oceni o 74%, podobnie w Policach
– 72,9%. Dost pno wódki w badaniu ESPAD oceni o jako atw i bardzo atw
65% uczniów z tego rocznika, w Policach 70,9%.

4) Marihuna lub haszysz zosta y ocenione jako dosy atwo dost pne i bardzo atwo
dost pne przez 29% trzecioklasistów w badaniu ESPAD, w Policach odsetek ten
kszta towa si na poziomie 36,7%, a wi c by nieco wy szy.

5) Amfetamin w badaniu ESPAD oceni o jako atwo i bardzo atwo dost pn 18%
uczniów klas trzecich, w Policach– 14,4 %.

6) Kokain w badaniu ESPAD oceni o jako atwo i bardzo atwo dost pn 13%, w
Policach 10,6% (brak istotnych ró nic).

7) Ecstasy w badaniu ESPAD uzna o za dost pne - 15%, w Policach 10,5%.
8) Heroina w badaniu ogólnopolskim zosta a oceniona jako dost pna przez 13%

badanych trzecioklasistów, w Policach przez 8,3 %.
* UWAGA: Dokonuj c porówna nale y pami ta e w badaniu ESPAD pytano uczniów
o dost pno substancji w ró nych miejscach, tak e poza miejscem ich zamieszkania i
nauki.
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W badaniu w Policach uczniowie oceniali t dost pno wy cznie w miejscu,
gdzie si ucz (tj. na terenie Wo omina). Gdyby sformu owa pytanie kierowane do
uczniów wo omi skich szkó tak jak w badaniu ESPAD, odsetki ocen „dosy atwo
dost pne” i „bardzo atwo dost pne” by yby prawdopodobnie wy sze (m.in. z uwago na
blisko takiego o rodka jak Szczecin).

***Uczniowie zapytani, gdzie mo na zdoby narkotyki, wskazywali na kluby i
puby, dyskoteki, dworzec, mieszkanie dilera, a tak e co niepokoi na szko .

16.2.  Ocena dost pno ci wybranych  
substancji psychoaktywnych- porównania 
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16.3. Zakupy  papierosów i  alkoholu 
dokonywane przez   uczniów 

– ostatni miesi c
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Wykres 135 A i 135 B: Odsetki uczniów, którzy deklarowali, e kupili papierosy oraz 
alkohol w ostatnim miesi cu przed badaniem-porównanie pomi dzy rocznikami, lata 
2007 i 2011
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Jak pokazuje wykres 135, zakup papierosów w ostatnim miesi cu przez badaniem (nie
prób , ale zakup udany) zadeklarowa o zalewie 1,8% uczniów klas szóstych i istotnie
wi cej bo 20,8% uczniów klas pierwszych gimnazjum i niemal co trzeci szesnastolatek.
W przypadku piwa o udanej próbie jego zakupu pisa o 4% szóstoklasistów, 23,5%
czternastolatków oraz ponad 1/3 uczniów klas trzecich gimnazjum. Wino kupi o w
analizowanym czasie nieco ponad 6% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz nieco
ponad 7% uczniów klas trzecich. Odsetki uczniów, którzy deklarowali takie zakupy w
roku 2007 przedstawiono na wykresie 135 B, zw aszcza w klasach trzecich gimnazjum
by y one istotnie wy sze ni w roku 2011.
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17. Profilaktyka domowa
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17.1.  Rozmowy z rodzicami na temat                                                          
szkodliwo ci picia alkoholu 

Wykres 136: Czy kiedykolwiek rodzice rozmawiali z Tob  o szkodliwo ci picia 
alkoholu przez m odzie ?

Jednym z bardzo wa nych rodowisk, w których mo e i powinna by
prowadzona profilaktyka zachowa problemowych m odzie y jest dom
rodzinny. Specjali ci podkre laj e przekonania, postawy, zachowania rodziców
dotycz ce si gania po substancje psychoaktywne oraz zasady wprowadzone przez
nich w tym zakresie w domu, odgrywaj nierzadko kluczow rol w kszta towaniu si
postaw i zachowa odzie y wobec u ywania tych substancji. W badaniu zapytano
uczniów, czy rodzice prowadzili z nimi kiedykolwiek rozmowy na temat
szkodliwo ci u ywania poszczególnych substancji, a tak e na temat problemu
agresji i przemocy w ród uczniów. Jak pokazuje wykres 136, w klasach szóstych
SP nieco mniej ni 1/5 uczniów wskaza a, e rodzice nigdy nie rozmawiali z nimi o
szkodliwo ci picia alkoholu przez m odzie . W klasach pierwszych i trzecich gimnazjum
takiej odpowiedzi udzieli niemal co czwarty respondent. W roku 2007 odsetek
negatywnych odpowiedzi na pytanie by nieco ni szy, w klasach szóstych SP podobny
jak w roku 2011
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tak nie nie pami tam 
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Wykres 137: Czy kiedykolwiek rodzice rozmawiali z Tob  o szkodliwo ci 
ywania narkotyków  przez m odzie ?

17.2.  Rozmowy z rodzicami na temat                                                          
szkodliwo ci u ywania narkotyków
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tak nie nie pami tam 

Co pi ty badany trzynastolatek stwierdzi e rodzice nie rozmawiali z nim na temat
szkodliwo ci u ywania narkotyków przez m odzie (19,2%), w roku 2007 odsetek
ten by podobny.

W klasach pierwszych w roku 2011 ponad 28% deklarowa o, e rodzice nie prowadzili
z nimi takich rozmów, cztery lata wcze niej odsetek ten by nieco ni szy – 21%.
Natomiast w ród szesnastolatków w 2007 roku takie osoby stanowi y 19,5%, cztery
lata pó niej 23,5%. W klasach pierwszych gimnazjum odsetek uczniów
deklaruj cych, e takie rozmowy w ich domach si odby y by najni szy- 59,3%, w
porównaniu z klasami szóstymi SP i klasami trzecimi gimnazjum.
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17.3. Rozmowy z rodzicami na temat 
szkodliwo ci palenia 

Wykres 138: Czy kiedykolwiek rodzice rozmawiali z Tob  o szkodliwo ci palenia 
papierosów?
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Co szósty badany trzynastolatek stwierdzi e rodzice nie rozmawiali z nim na temat

szkodliwo ci palenia papierosów przez m odzie (15,8%), w roku 2007 odsetek ten

by podobny i wynosi 18,1%.

W klasach pierwszych w roku 2011 18,2% deklarowa o, e rodzice nie prowadzili z

nimi takich rozmów, cztery lata wcze niej odsetek ten by identyczny 18,2%.

Natomiast w ród szesnastolatków w 2007 roku takie osoby stanowi y 15,4%, cztery

lata pó niej 18,8%. Odsetki uczniów deklaruj cych, e takie rozmowy w ich domach

si odby y by y we wszystkich badanych rocznikach zbli one.
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17.4. Rozmowy z rodzicami
na temat agresji i przemocy w ród uczniów

Wykres 139: Czy kiedykolwiek rodzice rozmawiali z Tob  o przemocy i agresji 
ród uczniów?

W zwi zku z faktem, i przedmiotem badania by a tak e skala zjawiska przemocy
szkolnej, uczniów zapytano, czy rodzice rozmawiali z nimi o tym problemie. Jak
wynika z danych, tak rozmow przeprowadzili rodzice ponad 64% uczniów, klas szóstych
SP, istotnie rzadziej wspominali o nich uczniowie klas pierwszych i trzecich gimnazjum
(odpowiednio: 48,6% i 50,1%).

Przedstawione wyniki pokazuj e na ogó przemoc szkolna jest przedmiotem
rozmów rodziców z dzie mi nieco rzadziej ni ywanie substancji
psychoaktywnych, zw aszcza w starszych klasach (to jest w gimnazjum). Nie wiemy,
jakie s to rozmowy, jak rodzice przekazuj uczniom informacje o szkodliwo ci picia i
palenia, jakich argumentów u ywaj , w jakiej atmosferze przebiegaj takie dyskusje. Aby
poszerzy wiedz konieczne by oby przeprowadzenie pog bionych wywiadów
grupowych i indywidualnych z rodzicami i uczniami. Odsetki uczniów deklaruj cych, e ich
rodzice rozmawiali z nimi o problemie agresji i przemocy w ród m odzie y by y w roku
2007 tak e ni sze ni odsetki deklaruj ce rozmowy o szkodliwo ci substancji. Wynosi y
one odpowiednio 64,4% w klasach szóstych, 62,5% w klasach pierwszych i 56,2% w
klasach trzecich gimnazjum.
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17.5.  Przyzwolenie na si ganie po   
substancje psychoaktywne  
ze strony  matek

Wykres 140: Przyzwolenie matek na palenie papierosów – w opiniach 
uczniów 

Interesuj ce z punktu widzenia planowania dzia profilaktycznych jest poznanie
opinii uczniów na temat ewentualnego przyzwolenia rodziców na si ganie po
papierosy i napoje alkoholowe. Je li w domach nastolatków nie funkcjonuje
wyra na norma zakazuj ca palenia i picia, uczniowie mog ywi przekonanie, e
nie s to zachowania szkodliwe, które spotkaj si z negatywnymi
konsekwencjami ze strony rodziców. Os abia to, a nawet niweluje si przekazu

profilaktycznego formu owanego np. w szkole. Jak pokazuj kolejne wykresy, w
opinii 8,6% uczniów klas trzecich gimnazjum ich matki zgodzi yby si na zapalenie
przez nich papierosa, podobny by odsetek badanych którzy uznali, e tak post piliby
tak e ich ojcowie- 6,1. W klasach pierwszych gimnazjum odsetki te kszta towa y si
odpowiednio na poziomie 1,7% i 3%.
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Wykres 141: Przyzwolenie matek na picie  piwa – w opiniach uczniów 

Wykres 142 : Przyzwolenie matek na picie wina – w opiniach uczniów 
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Wykres 143: Przyzwolenie matek na picie wódki  – w opiniach uczniów 

Na uwag zas uguje fakt, e picie piwa i wódki spotka oby si zdaniem
uczniów z wi kszym przyzwoleniem ze strony ich matek i ojców ni palenie.
Z wiekiem badanych to przyzwolenie wydaje si silniejsze (tj. wi ksze s
odsetki m odych ludzi przekonanych, e takie przyzwolenie by otrzymali).
Jednocze nie wraz z wiekiem badanych rosn odsetki osób, które nie wiedz z
jak reakcj mam i ojców spotkaliby si .
30,1% szesnastolatków uzna o, e ich mamy zgodzi yby si na wypicie przez nich
piwa, w przypadków ojców tak opini wyrazi o 31,6% uczniów z tego rocznika.
25,6% deklarowa o, e mama zgodzi aby si na wypicie przez nich wina, w
przypadku ojców takiej odpowiedzi udzieli o 23,5 % uczniów. W klasach
pierwszych gimnazjum przekonanie o przyzwoleniu na picie wina przez mam
wyrazi o 12,3% uczniów, przez ojca- 15,5%.
Na wypicie wódki zgodnie z deklaracjami badanych zgodzi oby si 5,6% mam i
8,1% ojców trzecioklasistów, w grupie czternastolatków odpowiednio: 3 i 5,5%.
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Wykres 144: Przyzwolenie na palenie papierosów  ze strony ojców- w 
opiniach uczniów

W klasach szóstych uczniowie cz ciej ni ich starsi koledzy i kole anki deklarowali,
e ich ojcowie nie zgodziliby si na wypalenie przez nich papierosa, a tak e na

wypicie wina, piwa i wódki. Z wiekiem rosn odsetki badanych, którzy nie wiedzieli, z
jak reakcj ojców spotkaliby si w tej kwestii.

W przypadku palenia papierosów jest to wzrost z 9,4% do 16,7%.

W przypadku picia wina z 10,4% do 17,4%, a wódki z 5,8% do 16,9%.
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Wykres 145: Przyzwolenie na  picie piwa ze strony ojców- w opiniach uczniów

Wykres 146: Przyzwolenie na picie wina ze strony ojców- w opiniach 
uczniów
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Wykres 147: Przyzwolenie na  picie wódki ze strony ojców-w opiniach 
uczniów
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Je li porówna wyniki z rokiem 2007 okazuje si e nie zmieni si odsetek
uczniów przekonanych, e na palenie papierosów zgodzi aby si ich mama i tata,
w roku 2011 tak opini wyrazi o 8,6% i 6,1% szesnastolatków, a w roku 2007
odpowiednio: 10,1% i 7,5%.

W przypadku piwa odsetki uczniów przekonanych, e otrzymaliby zgod na
ich wypicie by y cztery lata temu wy sze i wynosi y: 42,6% oraz 37,3% ( w
roku 2011 30,1% i 31,6%).

Na picie wina zgodzi oby si zgodnie z opiniami szesnastoletnich uczniów 23,1%
matek i 20,7% ojców, w roku 2011 25,6% i 23,5%.

Nie odnotowano ró nicy pomi dzy odsetkami trzecioklasistów, którzy cztery lata
temu i obecnie deklarowali, e ich mama i tata nie mieliby nic przeciwko wypiciu
przez nich wódki.

17.6.  Przyzwolenie na si ganie po   
substancje psychoaktywne  
ze strony ojców
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18. Udzia  i ocena zaj  
profilaktycznych 

realizowanych 
w szkole
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18.1. Udzia  w zaj ciach 
profilaktycznych  dotycz cych            

ywania substancji 

W grupie szóstoklasistów 52,8% uczniów stwierdzi o, e uczestniczy o w szkole w
ostatnim roku w zaj ciach dotycz cych u ywania alkoholu i narkotyków. W roku 2007
odsetek takich uczniów by istotnie ni szy i wynosi 35,6%.

Najrzadziej udzia w zaj ciach profilaktycznych deklarowali uczniowie
pierwszych klas gimnazjum (42,4%) to ni szy odsetek ni ten, który odnotowano
4 lata temu. Uczniowie z tego rocznika nieco cz ciej tak e wyra ali opini e nie
pami taj , czy takie zaj cia odby y si w ich szkole.

W klasach trzecich gimnazjum odsetek uczniów, którzy deklarowali, e brali
udzia w takich zaj ciach kszta towa si na poziomie oko o 59,4%. To podobny
wynik do tego, który odnotowano w roku 2007.

Wykres 148: Czy w ci gu ost. 12 miesi cy uczestniczy /a w szkole w jakich , 
podczas których poruszano problemy zwi zane z piciem alkoholu i/lub si ganiem 
po narkotyki przez m odzie ? 
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18.2. Ocena zaj  dotycz cych 
ywania   substancji 

75,7 % szóstoklasistów uczestnicz cych w tego typu zaj ciach, oceni o je

pozytywnie (jako ciekawe), a 11% negatywnie (nudne).

W klasach pierwszych za ciekawe zaj cia uzna o 62,5% (podobnie w klasach

trzecich- 64,9), za nudne odpowiednio: 18,1% i 25,7%.

W przypadku klas trzecich gimnazjum odsetek uczestników zaj , którzy

ocenili je pozytywnie by wy szy ni cztery lata temu (wówczas kszta towa

si on na poziomie 52,7%.

Wykres 149: Jak oceniasz tamte zaj cia? 
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Wykres 150: Czy dzi ki tym zaj ciom uzyska /a nowe i wa ne dla Ciebie 
wiadomo ci nt. problemów zwi zanych z piciem i /lub u ywaniem narkotyków 
przez m odzie ? 

Prawie ¾ uczestników zaj w klasach szóstych uzna o, e otrzyma o podczas
nich nowe i wa ne dla nich wiadomo ci na temat problemów zwi zanych z
piciem i /lub u ywaniem narkotyków przez m odzie .

W klasach starszych odsetki takich deklaracji wyra nie spadaj i wynosz : 63,9
% w ród pierwszoklasistów i 49,7% w ród uczniów klas trzecich gimnazjum.

W starszych rocznikach stosunkowo wysokie s odsetki osób, które uzna y, e takich
nowych i wa nych wiadomo ci nie otrzyma y – od 12,8% w klasach szóstych do 33%
w klasach trzecich gimnazjum.

W klasach szóstych SP i pierwszych gimnazjum wyniki je li chodzi o ten aspekt zaj
profilaktycznych s zdecydowanie lepsze w roku 2011 ni w roku 2007, w przypadku
szesnastolatków nie odnotowano istotnych ró nic.
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18.3. Udzia  w zaj ciach nt. problemu 
agresji i  przemocy w ród m odzie y 

Wykres 151: Czy w ci gu ost. 12 miesi cy uczestniczy /a w szkole w jakich , 
podczas których poruszano problemy zwi zane z agresj  i przemoc  w ród 

odzie y?

W grupie szóstoklasistów 46,9% uczniów stwierdzi o, e uczestniczy o w
szkole w ostatnim roku w zaj ciach dotycz cych problemu agresji i przemocy

ród m odzie y. W roku 2007 tacy uczniowie stanowili 40,1%.

Nieco cz ciej udzia w takich zaj ciach profilaktycznych deklarowali
uczniowie klas pierwszych gimnazjum – 45,2% ( w 2007 roku 55,1% - a wi c
wi cej). W klasach trzecich gimnazjum odsetek ten kszta towa si na
poziomie 56,3%, w roku 2007 wynosi 55,6%.

Znacz ce odsetki stwierdzi y, e nie pami taj , czy uczestniczy y w takich
zaj ciach : w klasach szóstych SP by a to prawie 1/3 uczniów, w klasach
pierwszych i trzecich gimnazjum ponad ¼.
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18.4. Ocena zaj  dotycz cych 
problemu  agresji i przemocy 

ród m odzie y
Wykres 152: Jak oceniasz tamte zaj cia?  (zaj cia nt. agresji w ród m odzie y)

W badaniu odnotowano bardzo zró nicowane odsetki uczniów, którzy ocenili

zaj cia nt. agresji i przemocy rówie niczej pozytywnie (ciekawe). W klasach

szóstych tak opini sformu owa o ponad 80% uczniów, w pierwszych

gimnazjum 67,7% a w trzecich 61,8%. W badaniu zrealizowanym cztery lata

wcze niej odsetki zadowolonych wynosi y odpowiednio 64,8% (a wi c mniej

ni w roku 2011), w klasach pierwszych – 52,6% a w trzecich 51,1% ( a wi c

równie mniej ni obecnie).

Rzadziej pozytywne opinie wyra ali uczniowie klas trzecich, cz ciej tez

formu owali oni opinie negatywne o zaj ciach.
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Wykres 153: Czy dzi ki tym zaj ciom uzyska /a nowe i wa ne dla Ciebie 
wiadomo ci nt.  tego, jak rozwi zywa  problem  przemocy rówie niczej w szkole? 

Ponad 71% uczestników zaj nt. agresji w klasach szóstych uzna a, e

otrzyma a podczas nich nowe i wa ne dla nich wiadomo ci nt. tego, jak

rozwi zywa problem przemocy rówie niczej w szkole. Odsetki takich

deklaracji s nieco ni sze w klasach pierwszych (63,3%), a najni sze w trzecich

(51,5%). Najbardziej krytyczni w tym wzgl dzie byli najstarsi uczniowie, którzy

najcz ciej wyra ali opini e zaj cia nie da y im praktycznej wiedzy na temat tego

jak rozwi zywa , jak radzi sobie z problemem przemocy rówie niczej w szkole ( co

pi ty szesnastolatek). Cztery lata temu pozytywnie na temat tego aspektu zaj

wyrazi o si 62% uczestników z klas szóstych SP, 43,3% z klas pierwszych

gimnazjum i 37,2% z klas trzecich gimnazjum. Wyniki odnotowano w roku 2011

nale y uzna wi c za zdecydowanie lepsze.
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19.  Wnioski  i rekomendacje

Wiosn 2011 roku przeprowadzone zosta y badania w ród nastolatków ucz cych si

w 6 klasach szkó podstawowych oraz 1 i 3 klasach szkó gimnazjalnych

zlokalizowanych na terenie gminy Police. Uzyskany materia empiryczny pozwoli

scharakteryzowa do wiadczenia badanych z u ywaniem ró nych substancji

psychoaktywnych, a tak e pozna ich opinie co do rozpowszechnienia tego zjawiska

w szkolnym rodowisku rówie niczym.

Wa nym aspektem podj tych bada i analiz by a próba odpowiedzi na pytanie o to,

czy do wiadczenia te pozostaj w zwi zku ze spostrzeganymi przez badanych

niektórymi w ciwo ciami i oddzia ywaniami ich najbli szego otoczenia.

Szczegó owe wyniki bada przedstawione w niniejszym raporcie pozwalaj

formu owa kilka ogólnych wniosków, stanowi cych fundamentalne za enia

oddzia ywa profilaktycznych maj cych na celu ograniczenie kontaktów z ró nymi

substancjami w ród m odzie y. Co wi cej, pozwalaj tak e na bardziej specyficzne

refleksje dotycz ce zarówno badanej grupy m odzie y jak i wynikaj ce z nich

rekomendacje dla zarówno formalnych animatorów oddzia ywa profilaktycznych jak i

do ca ego doros ego otoczenia spo ecznego badanej m odzie y. W pierwszym

rz dzie zwraca uwag fakt, e badane nastolatki z Polic pod wzgl dem

rozpowszechnienia do wiadcze ze rodkami psychoaktywnymi i dynamiki

rozwojowej tych do wiadcze nie ró ni si od swoich rówie ników badanych w

innych miastach (przynajmniej je li chodzi o m odzie wype niaj obowi zek

szkolny). Mo na wi c powiedzie e te pierwsze kontakty z tytoniem,

alkoholem czy narkotykami wynikaj przede wszystkim z w ciwo ci wieku

rozwojowego, a nie ze specyfiki miejsca zamieszkania.
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Podobne badanie diagnozuj ce rozpowszechnienie ywania substancji

psychoaktywnych w ród uczniów przeprowadzono w Policach równie 4 lata

wcze niej, obecnie podczas analizy wyników skupiono si nie tylko na skali tego

zjawiska, ale równie na porównaniu wyników z tymi, które odnotowano w 2007

roku i okre leniu trendów.

Dane zgromadzone podczas projektu wskazuj e :

• Wzros y w porównaniu z rokiem 2007 odsetki uczniów, którzy bardzo cz sto

tj. prawie codziennie sp dzaj czas przed komputerem: w klasach szóstych SP

z 56,5% do 65,1%, w klasach pierwszych gimnazjum z 61,9% do 77%, a w

klasach trzecich z 72,8% do 83,5%. W roku 2011 zarówno w ród uczniów klas

szóstych SP jak i trzecich gimnazjum odnotowano ni sze odsetki osób

deklaruj cych, e bardzo cz sto w czasie wolnym czytaj ksi ki/czasopisma dla

przyjemno ci.

• Atmosfer panuj w szkole uczniowie z badanych roczników oceniaj podobnie.

Odsetek osób, które formu owa y oceny pozytywne wynosi w klasach szóstych SP

52,2%, w klasach pierwszych gimnazjum – 57,8%, za w klasach trzecich gimnazjum

60,3%. W roku 2011 wy ej ni 4 lata wcze niej atmosfer w szkole ocenili

szóstoklasi ci, natomiast ni ej uczniowie klas pierwszych gimnazjum.

• We wszystkich badanych rocznikach uczniowie przyznaj e najcz ciej

stosowan przez nich form przemocy w szkole jest u ywanie w (ci gu

ostatnich 12 miesi cy) wulgarnych s ów wobec kolegów/kole anek. Drug

najcz ciej pojawiaj ca si form przemocy (perspektywa sprawcy) jest celowe

popchni cie kolegi/kole anki, wywrócenie lub podstawienie nogi. Kolejn

cz st form przemocy jest gro enie pobiciem lub zastraszanie s owne, Takiej

formy przemocy (przemoc fizyczna) .
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Z wiekiem ro nie nasilenie przemocy polegaj cej na wywieraniu presji rówie niczej

dotycz cej u ywania takich substancji jak alkohol czy papierosy.

•Stwierdzono istotn ró nic pomi dzy rednim nasileniem do wiadcze bycia

sprawca przemocy pomi dzy uczniami klas szóstych szko y podstawowej a

uczniami klas pierwszych gimnazjum oraz szóstych i trzecich gimnazjum. Nie

odnotowano pod tym wzgl dem istotnych ró nic pomi dzy klasami pierwszymi i

trzecimi gimnazjum.

• W badaniu stwierdzono istotn ró nic pomi dzy nasileniem do wiadcze

wywierania presji rówie niczej w szkole pomi dzy klasami szóstymi SP i

pierwszymi gimnazjum oraz szóstymi i trzecimi gimnazjum. Presja ta dotyczy a

przede wszystkim u ywania substancji psychoaktywnych oraz namawiania do ich

zakupu.

• Stwierdzono istotn ró nic pomi dzy nasileniem do wiadcze bycia ofiar

przemocy pomi dzy uczniami klas pierwszych i trzecich gimnazjum oraz klas

szóstych i pierwszych. By o ono najwy sze w klasach pierwszych, istotnie

ni sze w trzecich gimnazjum i najni sze w klasach szóstych SP.

• Stwierdzono polepszenie si w okresie od 2007 do 2011 roku relacji pomi dzy

nauczycielami i uczniami klas szóstych SP oraz klas trzecich gimnazjum

(miar tych relacji by o nasilenie agresji nauczycieli wobec uczniów).

Jednocze nie odnotowano pogorszenie tych relacji w przypadku uczniów klas

pierwszych gimnazjum.

• W badaniu stwierdzono istotn ró nic pod wzgl dem oceny klimatu szko y

pomi dzy klasami szóstymi SP i pierwszymi gimnazjum oraz szóstymi SP i

trzecimi gimnazjum. W klasach szóstych ocena ta by a istotnie wy sza ni w

pierwszych i trzecich gimnazjum. Nie odnotowano natomiast takiej ró nicy

pomi dzy klasami pierwszymi i trzecimi gimnazjum.
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•Porównanie wyników z roku 2007 i 2011 wskazuje, e 4 lata temu uczniowie

klas szóstych SP oraz trzecich gimnazjum ocenili klimat szko y, w której si

uczyli istotnie ni ej ni w niniejszym badaniu. W przypadku uczniów klas

pierwszych gimnazjum oceny formu owane w roku 2007 i 2011 by y podobne

• Odnotowano szereg pozytywnych zmian dotycz cych rozpowszechnienia palenia

papierosów w ród polickich uczniów. Wyra nie spad o rozpowszechnienie palenia

ród uczniów klas szóstych SP i trzecich gimnazjum (w yciu, a w klasach trzecich

w ostatnim miesi cu). Wzrós natomiast niepokoj co odsetek pal cych uczniów

ród czternastolatków (pierwsze klasy gimnazjum).

• W badaniu odnotowano zacieranie si ró nic pomi dzy dziewcz tami i

ch opcami pod wzgl dem rozpowszechnienia picia alkoholu w ró nych

okresach. To jedno z najbardziej charakterystycznych zjawisk ostatniej dekady.

Zachodz ca w tej sferze emancypacja dziewcz t, widoczna na poziomie gimnazjum,

stanowi powa ne wyzwanie dla osób profesjonalnie zajmuj cych si profilaktyk

zachowa problemowych m odzie y.

Porównanie wyników dotycz cych rozpowszechnienia picia alkoholu w roku

2007 i 2011 wskazuje, e:

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy maj za sob inicjacj

alkoholow w klasach szóstych SP oraz pierwszych gimnazjum. Nie odnotowano

takiej ró nicy w klasach trzecich, co oznacza, e rozpowszechnienie picia w tej

grupie wiekowej jest podobne jak w ród szesnastolatków badanych 4 lata wcze niej.
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• Odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy pili alkohol w ostatnim roku

przed badaniem w klasach szóstych SP oraz trzecich gimnazjum. Nie odnotowano

takiej ró nicy w klasach pierwszych gimnazjum, co oznacza, e rozpowszechnienie

picia w ostatnich 12 miesi cach przed badaniem w tej grupie wiekowej jest podobne

jak w ród czternastolatków badanych 4 lata wcze niej.

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy pili alkohol w ostatnim miesi cu

przed badaniem w klasach szóstych SP oraz trzecich gimnazjum. Nie odnotowano

takiej ró nicy w klasach pierwszych gimnazjum, co oznacza, e rozpowszechnienie

picia w tej grupie wiekowej w okresie ost. miesi ca jest podobne jak w ród

czternastolatków badanych 4 lata wcze niej.

• W badaniu z 2011 roku popularno piwa w ród szóstoklasistów jest
podobna jak cztery lata temu, mniejszy jest natomiast odsetek pij cych piwo

ród uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz uczniów klas trzecich
gimnazjum.

• We wszystkich rocznikach wzros a popularno wina.

• W klasach szóstych SP i trzecich gimnazjum spad a popularno wódki (i
innych mocnych alkoholi oraz drinków przygotowanych na ich bazie),
niepokojem napawa wzrost odsetka pij cych wódk w klasach pierwszych
gimnazjum.

Porównanie wyników dotycz cych rozpowszechnienia upijania si w roku 2007 i

2011 wskazuje, e:

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy upili si przynajmniej raz w

yciu w klasach szóstych SP oraz trzecich gimnazjum. Nie odnotowano takiej ró nicy

w klasach pierwszych, co oznacza, e rozpowszechnienie upijania si w tej grupie

wiekowej jest podobne jak w ród czternastolatków badanych 4 lata wcze niej.
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•Odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy upili si w ostatnim roku przed

badaniem w klasach trzecich gimnazjum. Nie odnotowano takiej ró nicy w klasach

szóstych SP, co oznacza, e rozpowszechnienie upijania si w tej grupie wiekowej

jest podobne jak w ród trzynastolatków badanych 4 lata wcze niej.

• Odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy upili si w ostatnim

miesi cu przed badaniem w klasach trzecich gimnazjum. Nie odnotowano

takiej ró nicy w klasach pierwszych gimnazjum oraz klasach szóstych SP, co

oznacza, e rozpowszechnienie upijania si w okresie ost. miesi ca jest w tych

rocznikach podobne jak w ród czternastolatków i trzynastolatków badanych 4 lata

wcze niej.

• Porównanie danych z wynikami z roku 2011 wskazuje na nieznaczny wzrost

odsetka u ywaj cych w ród uczniów klas pierwszych gimnazjum. W

pozosta ych rocznikach odsetki u ywaj cych cztery lata temu i obecnie s

porównywalne.

• odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy u ywali narkotyków

przynajmniej raz w yciu w klasach szóstych SP oraz trzecich gimnazjum. Nie

odnotowano takiej ró nicy w klasach pierwszych, co oznacza, e rozpowszechnienie

si gania po narkotyki w tej grupie wiekowej jest podobne jak w ród czternastolatków

badanych 4 lata wcze niej. Najpopularniejszym narkotykiem u ywanym przez polick

odzie jest marihuana i haszysz (podobnie jak w badaniu z 2007 roku).

• Na uwag zas uguje dynamika wzrostu odsetków ch opców u ywaj cych

marihuany w ci gu ycia i w ci gu roku pomi dzy klas pierwsz gimnazjum a

trzeci gimnazjum, a tak e znacz ca ró nica w rozpowszechnieniu u ywania

narkotyków pomi dzy dziewcz tami i ch opcami w ród szesnastolatków (w

ostatnim roku oraz miesi cu przed badaniem).
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•Najwi kszy odsetek dziewcz t i ch opców w klasach pierwszych i trzecich wskaza ,

e u ywa marihuany w ostatnim miesi cu 1-2 razy, w klasach trzecich pojedynczy

uczniowie deklarowali, e si gaj po ni niemal codziennie.

•Wiek inicjacji narkotykowej (marihuana i inne rodki) jest na ogó pó niejszy ni w

przypadku alkoholu czy papierosów i najcz ciej przypada ju na okres gimnazjalny.

Wcze niej m odzi ludzie rozpoczynaj swoje do wiadczenia z papierosami i

alkoholem, w przypadków niektórych ma to miejsce w trzeciej klasie szko y

podstawowej. Aby je uprzedzi nale y rozpocz oddzia ywania profilaktyczne

przynajmniej w 4 klasie szko y podstawowej.

• W badaniu odnotowano kilka pozytywnych zmian dotycz cych przekona uczniów

na temat picia alkoholu. w 2011 roku znacznie ni szy by odsetek szesnastolatków

przekonanych, e nie mo na dobrze bawi si bez alkoholu, ni szy by tak e

odsetek tych, którzy nie zgodzili si ze stwierdzeniem, e picie alkoholu cz sto

sprzyja przemocy.

• Jednocze nie zaobserwowano kilka niekorzystnych zmian dotycz cych przekona

odych ludzi na temat narkotyków. W roku 2011 wzrós odsetek uczniów klas

pierwszych gimnazjum, którzy uznali, e po u yciu narkotyków mo na

zapomnie o swoich problemach oraz e ch opcy i dziewcz ta po u yciu

marihuany lub haszyszu atwiej nawi zuj znajomo ci. W przypadku wielu

innych opinii nie odnotowano istotnych zmian, co oznacza, e nadal podobnie

jak w przypadku mitów dotycz cych alkoholu, tak e wobec stereotypów

zwi zanych z narkotykami konieczna jest praca profilaktyczna nad ich zmian ,

a co za tym idzie nad zmian postaw wobec u ywania substancji

psychoaktywnych tak e w ród m odszej m odzie y, a wi c czternastolatków.
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• W roku 2011 odnotowano ni sze odsetki szesnastolatków, którzy dokonali w

ostatnim miesi cu przed badaniem zakupu piwa, wódki i papierosów. Nieco

ni sze by y tak e odsetki trzynastolatków, którzy kupili w tym okresie

papierosy i piwo. Niestety niekorzystne s wyniki w tym zakresie w klasach

pierwszych gimnazjum, gdzie odsetki kupuj cych papierosy, piwo, wino i

wódk w porównaniu do roku 2007 –wzros y.

• Na uwag zas uguje fakt, e picie piwa i wódki spotka oby si zdaniem

uczniów z wi kszym przyzwoleniem ze strony ich matek i ojców ni palenie. Z

wiekiem badanych to przyzwolenie wydaje si silniejsze (tj. wi ksze s odsetki

odych ludzi przekonanych, e takie przyzwolenie by otrzymali).

Jednocze nie wraz z wiekiem badanych rosn odsetki osób, które nie wiedz z jak

reakcj mam i ojców spotkaliby si .

•Nie zmieni si pomi dzy rokiem 2007 i 2011 odsetek uczniów przekonanych, e na

palenie papierosów zgodzi aby si ich mama i tata, w przypadku piwa odsetki

szesnastoletnich uczniów przekonanych, e otrzymaliby zgod na ich wypicie

by y cztery lata temu wy sze (korzystna zmiana), w przypadku wina i wódki –

podobne.

• Na uwag zas uguj wyniki dotycz ce udzia u i oceny szkolnych zaj

profilaktycznych dokonanej przez uczniów. W 2011 roku wzrós odsetek uczniów

klas szóstych SP deklaruj cych w ostatnim roku udzia w zaj ciach

po wi conych problemowi u ywania alkoholu i narkotyków przez m odzie ,

spad odsetek uczniów klas pierwszych gimnazjum deklaruj cych uczestnictwo w

takich zaj ciach, nie zmieni si natomiast odsetek uczniów klas trzecich gimnazjum.
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Wy sze odsetki uczniów ni 4 lata temu oceni y zaj cia jako ciekawe, cz ciej te

uczniowie deklarowali, e otrzymali podczas zaj nowe i wa ne dla nich

wiadomo ci na temat problemów zwi zanych z piciem i /lub u ywaniem narkotyków

przez m odzie .

•W badaniu zrealizowanym w 2007 roku odsetki zadowolonych z zaj

po wi conych problemowi agresji i przemocy rówie niczej by y ni sze (korzystna

zmiana). Znacz co wy sze by y w 2011 roku odsetki uczestników zaj , którzy

uznali, e otrzymali podczas nich nowe i wa ne dla nich wiadomo ci nt. tego, jak

rozwi zywa problem przemocy rówie niczej w szkole.

Korzystne trendy spadkowe w zakresie rozpowszechnienia u ywania

substancji psychoaktywnych przez m odzie z pewno ci po cz ci

wynikiem intensywnych dzia profilaktycznych prowadzonych w okresie

ostatnich 4 lat w ród polickiej m odzie y szkolnej oraz jej rodziców. Warto

nadal realizowa te dzia ania i rozpoczyna je mo liwie jak najwcze niej, tj.

przynajmniej w czwartej klasie szko y podstawowej.

Za niepokoj ce nale y uzna niekorzystne wyniki, jakie odnotowano w wielu

aspektach w ród uczniów klas pierwszych gimnazjum. W wi kszo ci bada

tego typu dynamiczny wzrost odsetków u ywaj cych ró nych substancji

odnotowuje si pomi dzy klas pierwsz a trzeci gimnazjum, tymczasem w

Policach ma on cz sto miejsce pomi dzy ostatni klas szko y podstawowej a

pierwsz klas gimnazjum. Wymaga to szybkiej interwencji w postaci

intensywnych oddzia ywa prowadzonych w szóstych klasach szko y

podstawowej oraz na pocz tku nauki w gimnazjum. Powinny one obejmowa

zarówno uczniów, jak i rodziców i nauczycieli (o czym cz sto si zapomina).
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Szkody dora ne i te odleg e i/lub roz one czasie spowodowane piciem alkoholu,

ywaniem tytoniu, narkotyków czy wreszcie modnych w ostatnim czasie tzw.

„dopalaczy” przez m odzie nie do przecenienia w okresie szczególnie

intensywnego (jako ciowo i ilo ciowo) rozwoju we wszystkich sferach biologicznego i

psychospo ecznego funkcjonowania. Podstawowym problemem profilaktyki staje

si zatem ograniczanie tych niekorzystnych do wiadcze , zarówno je li chodzi

o ich inicjacj jak i intensywno , wykorzystuj c w tym celu znajomo

powszechnych prawid owo ci na wszelkie mo liwe sposoby, a tak e lokaln

specyfik i potencjalne mo liwo ci lokalnej spo eczno ci. Reasumuj c, warto

odwo si do pewnych ogólnych zasad, wed ug których powinny by

prowadzone oddzia ywania profilaktyczne, szczególnie te profesjonalnie

zorganizowane w postaci szkolnych programów profilaktycznych.

1) Wczesna interwencja – jak najwcze niejsze wprowadzanie odpowiednich

oddzia ywa i programów, nawet ju w pierwszych klasach szko y podstawowej,

wtedy jednak z akcentem na promowanie zdrowego stylu ycia, który praktycznie

wyklucza stosowanie rodków psychoaktywnych, i co wa niejsze, nie tylko jako

oddzielny blok zaj szkolnych (programy profilaktyczne), ale tak e jako elementy,

czy „przy okazji”, ró nych zaj lekcyjnych, a tre ci i metody zawarte w

oddzia ywaniach musz „rosn ” wraz z wiekiem adresatów.

2) Permanentno oddzia ywa – oddzia ywania profilaktyczne nie mog by

jednorazow , czy te tylko cyklicznie, rzadko (np. raz w roku szkolnym) pojawiaj

si akcj – powinny stanowi sta y element t a oddzia ywa wychowawczych szko y,

wzmacniany wprowadzanymi formalnymi programami profilaktycznymi.
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3) Rzetelno i wszechstronno wiedzy dotycz cej ró nych substancji, ale

jednocze nie dostosowanie przekazywanych tre ci do aktualnych mo liwo ci

poznawczych adresatów oraz ich potrzeb i zainteresowa . Warto zaznaczy e

istotnym elementem skuteczno ci przekazywanej wiedzy jest wiarygodno

nadawcy – bardzo surowo oceniana szczególnie przez dorastaj cych;

4) Jednoznaczno postaw i zachowa wobec u ywek demonstrowana dzieciom i

odzie y – co oznacza, e oddzia ywania psychoedukacyjne powinny obj tak e

doros e spo eczne otoczenie dzieci i m odzie y, przede wszystkim ich rodziców i

nauczycieli, powinny one obok tre ci merytorycznie zwi zanych z profilaktyk

zawiera tak e wiedz pokazuj specyfik rozwojow wieku dorastania;

5) Praktyczne umiej tno ci – elementy programów i oddzia ywa daj ce mo liwo

uczenia si i doskonalenia umiej tno ci radzenia sobie w sytuacjach presji na

„branie”, „spróbowanie” itp.

Jak wida wszystkie te zasady wzajemnie cz si ze sob i ukierunkowane s na

zabezpieczenie jak najwi kszej skuteczno ci oddzia ywa . Mo na tak e powiedzie ,

e s dz c po efektach (rezultatach bada ) w znacznym zakresie zosta y

wykorzystane we wdra anych programach profilaktycznych realizowanych w

Policach. Zasady te s o tyle wa ne, e zawieraj jednocze nie wskazania co do

oceny proponowanych szko om programów: ich warto ci, fachowo ci, przydatno ci

dla adresatów – nie ma bowiem programów uniwersalnych.

Warto na koniec podkre li e oddzia ywania p yn ce z dwóch

uwzgl dnionych w badaniach rodowisk ( szkolnego i domowego) nie s

jedynymi ród em czynników, które decyduj o podejmowaniu przez m odzie

ró nego typu zachowa problemowych.
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Nie mniej istotn rol mog pe ni ciwo ci indywidualne, przekaz p yn cy z

szerszego otoczenia spo ecznego (np. za pomoc mass-mediów), rówie nicze

kontakty poza szkolne, itd., a w szczególno ci interakcje pomi dzy sygna ami

yn cymi z tych wszystkich obszarów psychospo ecznego funkcjonowania. Nie

zmienia faktu, e to w nie, mówi c w skrócie, szko a i rodzina s dla nastolatków

najwa niejszymi zewn trznymi „organizatorami” ich ycia, i dlatego oddzia ywania

yn ce z tych rodowisk (te zamierzone i te nie zawsze u wiadamiane) musz by

ca kowicie zgodne, jednoznaczne, sta e i konsekwentne.
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