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Badania przeprowadzone wśród uczniów 

II Liceum Ogólnokształcącego 

w Zespole Szkół Nr 3  

im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu

(grudzień 2012)

Opracowanie: Agnieszka Krupa, Maria Szymusiak

58%

1. Płeć:

2. Czym wg. Ciebie jest społeczeństwo 

obywatelskie:
3. Gdzie po raz pierwszy zetknąłeś się z pojęciem 

społeczeństwa:

4. Na jakim etapie edukacji najwięcej dowiedziałeś 

się o społeczeństwie obywatelskim:

5. Jak oceniasz poziom informacji na temat 
społeczeństwa obywatelskiego, który uzyskałeś w 
szkole:
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6. Czym wg. Ciebie jest pojęcie „postawy 
obywatelskiej”?

10,6%

7. Gdzie po raz pierwszy zetknąłeś się z 
pojęciem „postawy obywatelskiej”?

19,3%

57,5%

1%

13,2%

4% 3%

8. Na jakim etapie edukacji najwięcej dowiedziałeś się 
o „postawie obywatelskiej”?

2,1%

37,9%

59%

1%

9. Jak oceniasz poziom informacji na temat „postawy 
obywatelskiej”, który uzyskałeś w szkole?

7,1%

15,1%

47,1%

22,7%

2,8%
5,2%

10. Czy interesujesz się krajową polityką (np. znasz 
polityków pełniących funkcje rządowe oraz partii)?

39,6%
42,4%

18%

11. Czy chciałbyś w przyszłości brać udział w życiu politycznym 
(kandydować na funkcje prezydenckie, parlamentarne lub 
samorządowe)?

19,2%

77,3%

3,5%
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12. Czy należysz do działającej w Polsce organizacji 
pozarządowej lub innego stowarzyszenia?

13. Czy chciałbyś należeć do działającej w Polsce 
organizacji pozarządowej lub innego stowarzyszenia?

14. Czy byłbyś gotów działać na rzecz osób 
potrzebujących (nie koniecznie w strukturach organizacji 
lub stowarzyszeniach)?

68,2%

17,4%
14,4%

15. Czy bierzesz udział w zbiórkach materialnych lub 
pieniężnych organizowanych na rzecz osób 
potrzebujących?  

71,8%

16,2%
12%

16. Czy uważasz, że Ty i Twoje najbliższe otoczenie 
potrafi się zorganizować, aby realizować ważny cel 
społeczny?

53,9%

12%

34,1%

17. Czy dostrzegasz w życiu społecznym zasady 
wzajemnego zaufania?



2013-06-30

4

18. Czy Twoim zdaniem przedstawiciele lokalnej władzy 
liczą się z opinią publiczną Twojej społeczności?

19. Czy konflikty społeczne w Twoim mieście lub wsi 
rozwiązywane są przez porozumienia, które 
satysfakcjonują wszystkie strony sporu?  

20. Czy szkoła zachęca Cię do aktywnego udziału w 
życiu społecznym? 

21. Czy chciałbyś wziąć udział w najbliższych wyborach 
parlamentarnych? 

22. Czy uważasz, że przez wybory państwo zapewnia 
obywatelom wpływ na władze?
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Trudno powiedzieć

39,5%

48,5% 11%

23. Czy znasz swoje prawa wolności i obowiązki 
zawarte w Konstytucji RP?
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24. Czy byłbyś zainteresowany przekazywaniem 1% 
swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych? 


