
ANKIETA 

 

Szanowny Uczniu! 

Niniejsza ankieta dotyczy Twojej opinii na temat bezpieczeństwa w domu i szkole. Prosimy 

Cię o udzielenie odpowiedzi na pytania poprzez zakreślenie tej odpowiedzi, która najbardziej 

Ci odpowiada. Odpowiedz na wszystkie pytania, uważnie je czytając. Ankieta jest anonimowa, 

a odpowiedzi nie pozwolą na zidentyfikowanie Twojej osoby.  

 

 
1. Czy masz grupę przyjaciół, z którymi 

spędzasz wolny czas?  

a) tak 

b) nie 

c) inna odpowiedź ………....................................... 

 

2. Jak oceniasz Twoje relacje z rodzicami/ 

opiekunami? 

a) bardzo dobre 

b) dobre 

c) takie sobie 

d) złe 

e) bardzo złe 

f) inne (jakie?) …………………………………… 

 

3. Czy znasz kogoś spośród swoich rówieśników, 

kto w trudnej sytuacji szkolnej lub domowej nie 

może liczyć na niczyje wsparcie? 

a) tak, (proszę wpisać ich liczbę   .......................)  

b) nie, nie znam 

c) inna odpowiedź ………………………………. 

 

4. Gdybyś niespodziewanie wrócił/wróciła do 

domu po całej nocy np. o 6.00 rano to 

rodzice/opiekunowie: 

a) zareagowaliby stanowczo 

b) raczej coś by powiedzieli  

c) raczej by nie zareagowali 

d) na pewno wcale by nie zareagowali    

 

5. Gdybyś przyniósł/przyniosła nieoczekiwanie 

do domu jakiś sprzęt elektroniczny (laptop, 

telefon itp.) to rodzice/opiekunowie: 

a) zareagowaliby stanowczo 

b) raczej coś by powiedzieli 

c) raczej by nie zareagowali 

d) na pewno wcale by nie zareagowali 

 

6. Kiedy masz jakieś kłopoty osobiste to możesz 

liczyć głównie na pomoc: 

a) rodziny/opiekunów 

b) kolegów/koleżanek 

c) nauczycieli/księży/ przedstawicieli innych 

instytucji 

d) nie mogę liczyć na nikogo 

e) radzę sobie z nimi sam/-a 

f) inna odpowiedź.................................................... 

 

 

 

7. Czy wiesz co to jest przemoc? 

a) tak 

b) nie 

Jeśli tak, napisz własnymi słowami czym dla ciebie 

jest przemoc: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

8. Czy znasz rodzaje przemocy?   

a) nie 

b) tak, wymień, jakie:  

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

9. Które z wymienionych poniżej zachowań – w 

Twojej ocenie – można nazwać przemocą wobec 

innych? (Wstaw „X” w odpowiednich miejscach w 

tabeli)  
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1) przezywanie, wyzwiska    

2) rozpowiadanie o kimś 

kłamstw w  celu ośmieszenia  

   

3) popychanie    

4) bicie    

5) opluwanie    

6) zastraszanie, groźby    

7) zabieranie cudzej rzeczy    

8) niszczenie cudzej rzeczy    

9) zmuszanie do wykonywa-

nia ośmieszających czynności 

   

 

10. Czy wiesz co to jest  „ NIEBIESKA LINIA” ? 

a) nie 

b) tak, krótko wyjaśnij : 

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 

 

 

 



11. Czy uważasz że są pewne sytuacje, w których 

można użyć przemocy (np. gdy twój brat/siostra 

nie chciał ci pomóc w odrobieniu pracy domowej 

lub coś zabrał ci coś lub też cię uderzył) ?  

a) tak  

b) nie 

 

12. Co robisz w sytuacji, kiedy jesteś świadkiem 

zachowania agresywnego? (Można udzielić jednej 

odpowiedzi) 

a) nie reaguję   

b) informuję osoby dorosłe (kogo?) 

………………………………………………… 

c) włączam się do bójki   

d) inne zachowania (jakie?) 

………………………………………………… 

 

13. Twoim zdaniem, główną przyczyną 

powstawania przemocy jest: (zaznacz jedną 

odpowiedź) 

a) powszechność zachowań przemocowych  

b) zła atmosfera rodzinna   

c) konflikty wśród uczniów, w domu 

d) zła atmosfera w szkole (niepowodzenia w 

szkole złe oceny)   

e) nie wiem  

f) inne (jakie?) …………………………………. 

 

14. Twoim zdaniem, rodzic, który bije i krzyczy 

na swoje dziecko: 

a) nie kocha dziecka i chce je skrzywdzić. Nie 

wolno tego robić ! 

b) kocha swoje dziecko, ale nie potrafi z nim 

rozmawiać i nie rozumie tego co robi. 

c) kocha swoje dziecko i wychowuje je na 

porządnego człowieka. Może tak robić. 

d) Gdy dziecko jest bardzo niegrzeczne i rodzic 

wyczerpał już wszystkie inne metody 

wychowawcze. 

e) nie wiem  

 

15. Twoim zdaniem, które z wymienionych niżej 

zachowań, rodzic może stosować wobec dziecka: 

a) wyśmiewanie ubioru 

b) systematyczne dyscyplinowanie przy pomocy 

klapsów 

c) straszenie, że jak będzie niegrzeczne, to się je 

odda do wiedźmy Baby Jagi 

d) każdą z wymienionych 

e) żadnej nie powinien stosować. 

 

16. Czy spotykasz się ze zjawiskiem przemocy 

wobec Ciebie? 

a) nie  

b) tak – w otoczeniu szkolnym 

c) tak – w otoczeniu rodzinnym  

d) tak- w grach komputerowych, filmach i 

Internecie 

e) inne (gdzie?) ………………………………… 

 

17. Z którymi z poniższych stwierdzeń na temat 

przemocy zgadzasz się: 
a) nikt nie ma prawa znęcać się i poniżać innych 

b) jeśli ktoś jest bity to znaczy, że sobie na to 

zasłużył 

c) przemoc w rodzinie występuje we wszystkich 

rodzinach,  

d) przemoc to nie tylko bicie - jest nią również 

zastraszanie, wyzywanie, wykorzystywanie.  

e) przemoc jest wtedy, gdy na ciele ofiar są 

widoczne ślady 

f) przemoc zdarza się tylko w rodzinach z 

marginesu społecznego 

g) przemoc w rodzinie to wstyd 

h) przemocy nie można ukrywać, takie sytuacje 

trzeba zgłaszać dorosłym 

i) sytuacje w domu najlepiej rozwiązuje się siłą 

 

18. Czy doznałeś kiedykolwiek jednego z 

wymienionych niżej zachowań? ( w domu, szkole 

na podwórku): 

a) popychanie 

b) wyśmiewanie 

c) ograniczanie kontaktu z ludźmi 

d) każdą z wymienionych 

e) nie doznałem 

 

19. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy brałeś 

udział w poniższych zdarzeniach ? (wstaw „x” w 

odpowiednie kratki) 
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Rozpowszechniać kłamstwa o innych      

Obrażać i wymyślać innym      

Bić się z kolegami lub koleżankami     

Niszczyć ławki, krzesła, wyposażenie 

szkoły lub inne przedmioty w 

miejscach publicznych 

    

Oszukiwać nauczycieli     

Używać wulgarnych słów wobec 

nauczycieli 

    

Nie wrócić na noc bez zgody 

rodziców 

    

Uciekać z domu     

Tak się zachowywać, że rodzice byli 

wzywani do szkoły z tego powodu 

    

Oszukiwać i kłamać rodziców     

Nie liczyć się ze zdaniem 

rodziców/opiekunów (robić coś 

wbrew ich zakazom) 

    

Odnosić się wulgarnie do 

rodziców/opiekunów 

    

Być agresywny w stosunku do 

rodzeństwa 

    

 

 



20. Poniżej przedstawiono różne sytuacje, które 

mogą mieć miejsce w rodzinie. Proszę o 

odpowiedź czy doświadczyłeś/łaś podobnych 

sytuacji: 

 

Czy zdarzyło Ci, że ktoś bliski: 

 

TAK NIE 

1) Zabiera ci pieniądze, każe ci o nie 

prosić lub nadzoruje twoje wydatki 
  

2) Obraża, wyzywa, przeklina na ciebie   
3) Zakazuje ci kontaktów z rodziną i 

znajomymi 
  

4) Zawstydza cię w obecności innych   
5) Zadaje ci ból fizyczny, szarpie, 

popycha itp. 
  

6) Wyśmiewa twoje opinie, poglądy   
7) Niszczy twoją własność   
8) Nie docenia Ciebie i twoich 

osiągnięć 
  

9) Zmusza do pracy ponad twoje siły   
10) Wyśmiewa twój wygląd, styl 

ubierana się, stale krytykuje 
  

11) Obwinia ciebie o własne agresywne 

zachowanie 
  

 

21. Czy kiedykolwiek w Twojej rodzinie 

pojawiały się podobne zachowania? (Jeśli tak to 

obok wpisz członków rodziny których ta sytuacja 

dotyczyła np. mama, tata, siostra, brat, ja itp.) 

a) przezywanie   (kto?) ……………………………… 

b) wyśmiewanie (kto?) ……………………………… 

c) zaczepianie (kto?) ……………………………….. 

d) szturchanie (kto?) ………………………………… 

e) kopanie (kto?) …………………………………… 

f) zabieranie jedzenia (kto?) ………………………. 

g) niszczenie rzeczy (kto?) ……………………….…. 

h) wymuszenie pieniędzy (kto?) …………………… 

i) straszenie pobiciem (kto?) ………………………. 

j) pobicie (kto?) …………………………………….. 

k) inne (jakie?) ………………………………… 

(kto?) …………………………………………….. 

 

22. Czy rodzice/opiekunowie stosują wobec 

ciebie kary cielesne: 

a) Nie, nigdy 

b) Czasami, jak zrobię coś bardzo złego 

c) Dość często, po każdym nieporozumieniu 

d) regularnie, czasami nawet bez powodu 

 

23. Jak sądzisz, dlaczego niektóre osoby 

zachowują się agresywnie wobec innych? (wskaż 

nie więcej niż dwie odpowiedzi) 

a) chcą zaimponować innym 

b) chcą należeć do grupy, która im imponuje 

c) zostali źle wychowaniu w domu 

d) oglądają za dużo filmów, gier z przemocą 

e) ponieważ dorośli (nauczyciele, rodzice) rzadko 

reagują na takie zachowania 

f) pochodzą z patologicznego środowiska 

(alkohol, przemoc w domu itp.) 

 

24. W jakim celu korzystasz z Internetu? (Wstaw 

„X” w odpowiednich miejscach w tabeli) 
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1) gram w gry internetowe    

2) słucham lub ściągam muzykę    

3) szukam informacji, aby 

odrobić zadanie domowe 

   

4) korzystam z poczty 

elektronicznej 

   

5) oglądam lub ściągam filmy    

6) nawiązuję znajomości (np. na 

czacie) 

   

7) rozmawiam przez 

komunikator (np. gadu-gadu) 

   

8) wypowiadam się na formach, 

blogach 

   

9) uczestniczę w portalach 

społecznościowych (np. 

facebook, nasza-klasa) 

   

10) robię zakupy    

11) inne (jakie?) ……………... 

………………………………….. 

   

 

25. Czy spotkałeś się z następującymi 

zachowaniami w trakcie korzystania z 

Internetu: 

a) ktoś bez twojej zgody publikował twoje zdjęcia 

b) otrzymałeś wpisy z obrażającymi opiniami 

c) otrzymałeś wpisy z pogróżkami 

d) inne, (jakie?) ………………………………….. 

e) nie 

 

26. Czy kiedykolwiek nagrałe(a)ś lub zrobiłe(a)ś 

zdjęcie komuś znajomemu w ośmieszającej go 

sytuacji i wysłałe(a)ś je znajomym lub 

zamieściłe(a)ś je w Internecie?  
a) tak, jeden raz 

b) tak, kilka razy 

c) tak, wiele razy 

d) nie, nigdy 

 

26a. Dlaczego tak postąpiłe(a)ś?  
a) dla żartu, zabawy 

b) żeby ośmieszyć tę osobę 

c) z innego powodu (jakiego?) …………………. 

d) nie dotyczy 

 

27. Czy ogólnie czujesz się bezpieczny/a w 

środowisku szkolnym i domowym: 

a) tak 

b) nie, w szkole 

c) nie, w domu 

d) trudno powiedzieć 

 

 

 



Metryczka 

 

28. Płeć:  1)Dziewczyna 2) Chłopiec 

 

 

29. Miejsce zamieszkania: 

1) Miasto 

2) Wieś 

 

30. Struktura Twojej rodziny:  

1) Pełna (obydwoje rodzice) 

2) Niepełna (jeden rodzic matka lub ojciec) 

3) Inaczej (jak?) ………………………………... 

    …………………………………………………. 

 

31. Czy masz rodzeństwo? 

1) Jestem jedynakiem, jedynaczką 

2) Mam rodzeństwo (podaj liczbę  

     rodzeństwa) ……………………… 

 

32. Wykształcenie Twoich rodziców (lub 

opiekunów) (Wstaw „X” w tabeli): 

 Matka 

(Opiekunka) 

Ojciec  

(Opiekun) 

1) Wyższe   

2) Policealne   

3) Średnie   

4) Zawodowe   

5) Podstawowe   

6) Inne (jakie?) 

…………………. 

  

 

33. Sytuacja zawodowa Twoich rodziców (lub 

opiekunów) (Wstaw „X” w tabeli): 

 Matka 

(Opiekunka) 

Ojciec  

(Opiekun) 

1) Zatrudniony(a)   

2) Praca dorywcza   

3) Działalność 

gospodarcza 

  

4) Gospodarstwo rolne   

5) Emigracja 

zarobkowa 

  

6) Inne (jakie?) 

………………………. 

  

 

34. W zeszłym roku Twoja średnia z ocen 

wyniosła około: ................................. 

 

 

 

Sprawdź czy nie pominąłeś/łaś żadnego pytania, 

dziękujemy za zaangażowanie i szczere odpowiedzi! 


