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Ankieta dla uczniów szkoły ponadpodstawowej 

Drodzy Uczniowie, 

prosimy Was o wypełnienie ankiety. Dzięki Waszym odpowiedziom będziemy mogli 

zaplanować działania, które pozwolą Wam czuć się bezpiecznie w naszej szkole. Ankieta 

jest anonimowa, dlatego liczymy na szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Są one dla nas 

ważne, ponieważ chcemy przystąpić do konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”. 

 

1. Czy w Twojej szkole występuje zjawisko cyberprzemocy? 

• TAK 

• NIE 

Jeśli zaznaczyłaś/eś TAK, jakiego rodzaju była to przemoc (podkreśl właściwe): 

• rozsyłanie kompromitujących materiałów, 

• rozsyłanie treści prywatnych, 

• tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, 

• wulgaryzmy stosowane względem mojej osoby,  

• poniżanie, 

• zastraszanie, 

• ośmieszanie, 

• szantaż  

• inne (wymień jakie): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2. Czy zdarzyło  Ci się: 

• rozsyłać materiały kompromitujące inne osoby TAK/NIE 

• rozsyłać treści prywatne innych osób TAK/NIE 

• tworzyć kompromitujące i ośmieszające inne osoby strony internetowe TAK/NIE 

• stosować wulgaryzmy względem innej osoby TAK/NIE 

• inne (wymień jakie):  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

3. Czy wiesz gdzie można uzyskać pomoc w sytuacji doświadczania przemocy w sieci? 

• TAK 

• NIE  

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK, wymień jakie są to osoby lub instytucje: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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4. Czy znasz konsekwencje  prawne niewłaściwych zachowań w sieci? 

• TAK 

• NIE  

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK, wymień jakie: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Czy wiesz, co to jest dyskryminacja? 

• TAK 

• NIE 

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK to podaj przykłady: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

6. Czy w Twojej szkole występuje zjawisko dyskryminacji? 

• TAK 

• NIE 

Jeśli zaznaczyłaś/eś TAK, to podkreśl czy są to uprzedzenia  ze względu na: 

• pochodzenie 

• wygląd zewnętrzny 

• status majątkowy rodziny 

• wyniki w nauce 

• wyznawaną religię 

• dysfunkcje lub niepełnosprawność 

• płeć 

• orientację seksualną 

• inne (wymień jakie?): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. Czy znasz instytucje, które wspierają osoby dyskryminowane? 

• TAK 

• NIE  

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK, wymień jakie: 

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

8. Czy na terenie Twojej szkoły lub w jej otoczeniu masz możliwość nabycia: 

• papierosów TAK/NIE 

• alkoholu TAK/NIE 

• narkotyków TAK/NIE 

• dopalaczy TAK/NIE 

• innych substancji (wymień, jakich):  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

9. Czy znasz konsekwencje wynikające z uzależnień? 

• TAK 

• NIE  

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK to podaj przykłady:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

10. Czy uczestniczyłeś w zajęciach, spotkaniach organizowanych w szkole, poświęconych 

tematyce uzależnień? 

• TAK 

• NIE 

 

 

11. Czy wiesz, do kogo możesz zwrócić się  z problemem uzależnienia?  

• TAK 

• NIE  

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK to wymień osoby lub instytucje:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 


