
Drodzy uczniowie, 

Realizujemy program Comenius, którego celem jest zbadanie, jak młodzi ludzie w Europie  

spędzają wolny czas. 

Prosimy, abyście odpowiedzieli na pytania szczerze i anonimowo.  

Dziękujemy!. 

Wasz zespół Comenius !  

 

           Jestem                                        mężczyzną                                  kobietą 

 

1. Jak dużo czasu wolnego masz po szkole oraz po odrobieniu prac domowych każdego 

dnia? 

w ogóle                                                                         4-6godz. 

max.1 godz.                          6-8godz. 

 1-2 godz.                                                              8-10godz. 

 2 -4 godz.                                                                     Powyżej 10godz. 

 

2. Czy masz wystarczająco dużo czasu wolnego?      

 

tak               nie  

 

3. Jak dużo pieniędzy wydajesz miesięcznie na swoje hobby i czas wolny? 

mniej niż 30 zł                       50 – 80 zł 

 30  - 50zł             więcej niż 80zł 

 

 

 

4. Czy rodzice mają  wpływ na Twoje hobby? 

 

tak               nie 

 



5. Czym zajmujesz się w wolnym czasie i jak często ? 

 

 często czasami rzadko nigdy 

Nic nie robię, obijam się     

Czytam gazety i czasopisma      

Czytam ksiązki 
Jakiego rodzaju? 
            ________________________ 
 

    

Słucham muzyki (MP3-player, CD-player, 
radio) 

    

Gram na instrumentach muzycznych 
Na jakich? 
         ____________________________ 
 

    

Oglądam TV     

Na świeżym powietrzu; jeżdżę rowerem, 
wędruję, biegam, wyjeżdżam na biwaki, 
wędkuję, itp 
 

    

Uprawiam sport 
Jaki dyscypliny sportowe? 
 
 

    

Gram w gry komputerowe (X-Box,         
playstation) 

    

Pracuję na komputerze (pisanie tekstów, 
programowanie, itp.) 
 

    

Gram w gry planszowe (szachy, gry 
strategiczne, karty  itp.) 

    

Opiekuje się zwierzętami domowymi     

Udzielam sie w organizacjach 
mlodzieżowych 

    

Spotykam się z przyjaciółmi      

Chodzę na zakupy     

Maluję, szkicuję, tworzę rękodzieła, 
modeluję, ( zrób to sam) 

    

Chodzę na dyskoteki     

Należę do centrum młodzieżowego     

Chodzę do kina     

Inne: 
 
 

    

 

 

 



 

6. Jak dużo czasu poświęcasz codziennie na Internet? 

 

max 1 godz.                                 1-2 godz. 

 2 -3 godz.                     więcej niż 3godz. 

 

 

7. Do czego wykorzystujesz Internet ?  

 

   Często czasami rzadko nigdy 

Gram w gry online      

Robię zakupy      

  

    

Czatuję     

Piszę maile       

Używam Facebooka, My space, ( inne portale 

społecznościowe ) 

    

Odrabiam prace domowe     

Poszukuję informacji     

 

 

8. Gdzie i kiedy spotykasz się zazwyczaj z przyjaciółmi ? 

 

w szkole  

po zajęciach na  terenie szkoły  

w organizacjach młodzieżowych/ w salach sportowych 

w domu  

na ulicy, w miejscach publicznych, w prakach itp. 

w kawiarniach, w lodziarniach 

w dyskotece 

w klubach młodzieżowych 

na Facebooku / w Internecie 

w czasie uprawiania hobby 

gdzie indziej _____________________________________ 

 

 

 

 



 

 

9. Jak często spędzasz czas z następującymi osobami? 

 

 często czasami rzadko nigdy 

Z Twoimi rodzicami  /rodziną 
 

    

Z najlepszym przyjacielem/ 
chłopakiem/ dziewczyną 

    

Z przyjaciółmi / grupą 
 

    

 

 

10. Czy jesteś zadowolony z ofert, z których korzystasz w wolnym czasie ? 

 

bardzo zadowolony        zadowolony        trochę zadowolony       niezadowolony 

 

 


