
 

Wyniki badań - skrót: 

 Młodzież w zdecydowanej większości (86,2%) korzysta z Internetu codziennie, w tym 43,2% 

respondentów deklaruje, że jest bez przerwy „on line”.  

 Średni czas korzystania młodzieży z Internetu to w przybliżeniu 3 godziny i 40 minut dziennie 

(mediana czyli przeciętny czas użytkowania sieci w ciągu dnia przez młodzież wynosi 3 godziny).  

 Najpopularniejszymi urządzeniami do komunikacji z Internetem są wśród młodzieży: smartfon 

(54,3%), laptop (53,5%) oraz komputer stacjonarny (51,8%).  

 Średnia wieku inicjacji internetowej w Polsce wynosi obecnie 9 lat i 8 miesięcy (mediana, czyli 

przeciętny wiek inicjacji internetowej polskiej młodzieży wynosi obecnie 10 lat). 

 Widać obniżanie się wieku rozpoczęcia korzystania z Internetu. Dzisiejsi gimnazjaliści zaczynali 

korzystać z Internetu przeciętnie (mediana) mając 9 lat. Natomiast obecni licealiści rozpoczęli 

korzystanie z Internetu przeciętnie (mediana) mając 10 lat. 

 Interakcje społeczne i rozrywka stanowią dla nastolatków podstawową treść „świata 

wirtualnego”. Większość z nich korzysta z serwisów społecznościowych kilka razy dziennie 

(62,2%), a co piąty (21,3%) raz dziennie.  

 Nastolatki najczęściej publikują na stronach portali społecznościowych linki do filmów/zdjęć w 

innych serwisach (54,1%), swoje zdjęcia (47,5%), własne komentarze/historie (24,0%) oraz linki 

do artykułów w innych serwisach (19,8%).   

 Co piąty ankietowany (21,1%) odpowiedział, że wszystkie treści, które umieszcza na portalach 

społecznościowych profiluje jako dostępne dla każdego użytkownika sieci, a co siódmy (14,6%), 

że udostępnia wszystkim lub wybranym w zależności od sytuacji.  

 Znajomość spraw związanych z bezpieczeństwem w sieci jest u nastolatków względnie dobra. Na 

większość pytań testujących badani odpowiadali poprawnie. Szczególnie dobrze wypadli 

w pytaniach dotyczących: danych osobowych, anonimowości czy wiarygodności informacji 

pochodzących ze „świata wirtualnego”. Jednakże wiedza nastolatków posiada pewne wyraźne 

braki. Na część pytań testujących blisko połowa ankietowanych odpowiadała w sposób 

nieprawidłowy, pytania te obejmowały wiedzę z zakresu ochrony informacji w serwisach 

pocztowych oraz praw autorskich na portalach społecznościowych. 

 Odnotowanym w badaniu rodzajem zachowania ryzykownego jest otwartość na interakcje 

bezpośrednie z osobami dorosłymi poznanymi w „świecie wirtualnym”. Co dziesiąty (10,6%) 

nastolatek przyznał się do takiej interakcji, a co piąty (20,5%) twierdzi, że z osobą dorosłą 

poznaną w sieci spotkał się jego znajomy. 



 

 Prawie co trzecia (28,7%) z osób, która udała się na takie spotkanie, nie poinformowała o tym 

nikogo ze swojego otoczenia. Nastolatki, jeżeli już kogoś informują, to najczęściej kolegę lub 

koleżankę (49,2%). Tylko co trzeci - z tych które oznajmiają otoczeniu o takim fakcie - 

poinformował swoich rodziców (32,0%). 

 Nastolatki są nie tylko ofiarami sekstingu, ale niestety również często jego sprawcami. Chociaż w 

pytaniu kwestionariuszowym o wysyłanie swoich intymnych zdjęć innym poznanym w Internecie 

lub osobom bliskim procent odpowiedzi twierdzących jest bardzo niski (do osób poznanych w 

Internecie – 4,4% a do osób bliskich 7,9%), to już w pytaniu projekcyjnym (projekcja własnych 

doświadczeń na inne osoby) odsetek deklaracji twierdzących jest nieporównywalnie wysoki i to 

bez względu na etap edukacji (30,0%).  

 Większość respondentów (57,3%) odpowiedziała, że technologie informatyczne są często lub 

bardzo często wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych przez nauczycieli. Jednak aż 42,7% 

odpowiedziała, że ich nauczyciel korzysta z nich rzadko lub wcale. 

 Uczniowie, w zakresie biegłości posługiwania się sprzętem komputerowym i nowymi mediami, 

oceniają nauczycieli pozytywnie lub bardzo pozytywnie (75,7%). Tylko co czwarty określił 

umiejętności nauczycieli negatywnie (24,3%).  

 Ocena kompetencji informatycznych swoich rodziców wśród badanych nastolatków wypadła 

względnie bardzo dobrze. Respondenci, najczęściej dla obojga rodziców, wskazywali kategorie 

„Dobry - korzysta dosyć często, ale czasem prosi mnie o pomoc” – 67,2% oraz „Bardzo dobry - 

korzysta często i bez problemów” – 51,5% (Rozkład odpowiedzi powstał poprzez zliczenie 

odpowiedzi z pytania o kompetencje Ojca i kompetencje Matki, dlatego procenty nie sumują się 

do 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 


