
Wyniki ankiety na temat rozwijania kompetencji czytelniczych  

oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

przeprowadzonej wśród rodziców: 

 

2. W jaki sposób Państwa dziecko spędza czas wolny i jak często? (procent odpowiedzi 

rodziców) 

Czynności czasu 

wolnego: 

Codziennie  

lub prawie 

codziennie 

Co najmniej 

raz w tygodniu 

Co najmniej 

raz w miesiącu 

Kilka razy  

w roku 

Rzadziej  

niż raz w roku 

lub nigdy 

Oglądanie 

telewizji 100% 

    Słuchanie muzyki 

(z radia, 

komputera, MP3, 

sprzętu audio itp.) 69% 19% 6% 

  Korzystanie  

z komputera, 

Internetu 69% 31% 

   Gra w gry 

komputerowe/ na 

PSP/ Playstation/ 

 X-Box 19% 44% 6% 6% 25% 

Oglądanie filmów 

na wideo, DVD, 

komputerze 13% 50% 19% 19% 

 
Czytanie książek 

(drukowanych 

i wyświetlanych 

na ekranie 

komputera  

lub czytnika) 19% 6% 38% 19% 13% 
 

Wizyty w kinie 

 

 

  

13% 75% 13% 

0% 

6% 

44% 

25% 

19% 

0-5 5-20 20-50 51-150 więcej niż 150

1. Jaka jest wielkość księgozbioru  

(liczba książek) w Państwa domu? 



Czynności czasu 

wolnego: 

Codziennie  

lub prawie 

codziennie 

Co najmniej 

raz w tygodniu 

Co najmniej 

raz w miesiącu 

Kilka razy  

w roku 

Rzadziej  

niż raz w roku 

lub nigdy 

Wizyty  

w teatrze, 

filharmonii, 

galerii, muzeum 

   

31% 63% 
Uprawianie sportu 

(także  

w klubie 

sportowym) 44% 25% 

  

19% 
Działanie  

w organizacji, np. 

ZHP, 

stowarzyszeniu, 

wolontariacie, 

zespole 

muzycznym, 

tanecznym, chórze 

 

13% 6% 13% 50% 

 

 
 

 

25% 25% 

19% 

25% 

0% 

6% 

codziennie lub
prawie

codziennie

co najmniej raz
w tygodniu

co najmniej raz
w miesiącu

kilka razy w roku rzadziej niż raz
w roku lub nigdy

*Jak nie musi się
uczyć, to czyta.

3. Jak często Państwa dziecko czyta książkę w czasie wolnym? 

19% 19% 

31% 
25% 

0% 

0 lub 1 książka 2 – 3 książki 4 – 9 książek 10 – 20 książek więcej niż 21
książek

4. Ile książek przeczytał Pan/przeczytała Pani  

w ciągu ostatniego roku? 



 
 

 
 

0% 

19% 

50% 

13% 13% 

0 lub 1 książka 2 – 3 książki 4 – 9 książek 10 – 20 książek więcej niż 21
książek

5. Ile książek przeczytało Pana/ Pani dziecko 

w ciągu ostatniego roku? 

6% 

19% 

13% 

0% 

13% 

0% 

25% 

13% 

19% 

13% 13% 

0% 

13% 

31% 

13% 

25% 

 5. Jakie książki czyta Pan/Pani w czasie wolnym? 



 
 

 
 

 

38% 

6% 
0% 

25% 25% 
31% 

38% 

0% 0% 
6% 

81% 

13% 

0% 

13% 
19% 

 7. Jakie książki czyta Pani/Pana dziecko w czasie wolnym? 

13% 

63% 

19% 

tak, często tak, ale rzadko nie

8. Czy rozmawia Pan/Pani ze swoim dzieckiem o książkach,  

które czyta? 

0% 

56% 

19% 
25% 

bardzo bogate wystarczające niewystarczające nie znam zasobów
biblioteki szkolnej

9.  Jak ocenia pn/Pani jakość zasobów biblioteki szkolnej? 



10. Jeśli mógłby Pan/mogłaby Pani uzupełnić zasoby biblioteki szkolnej, to o jakie 

gatunki, tytuły czy autorów? 

Odpowiedzi rodziców: lektury szkolne – 2 osoby; pojedyncze odpowiedzi: nie wiem, horrory, 

naukowe, literatura popularna, nowe wydania obecnych; nazwiska autorów: D. Masłowska,  

J. Pilch, J. Głowacki. 

11. Jaka jest strategia czytania lektur szkolnych przez Pana/Pani dziecko?  

 

czyta  

w całości 

czyta we fragmentach 

lub nie do końca czyta streszczenie 

nie czyta 

wcale 

książka do 50 stron 88% 13% 0% 0% 

książka 50 - 100 stron 63% 31% 6% 0% 

książka 100 - 200 stron 31% 56% 13% 0% 

książka powyżej 200 stron 19% 50% 25% 6% 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

31% 
44% 

19% 

0% 0% 

bardzo dobrze dobrze średnio słabo bardzo słabo nie znam
zestawu lektur

12.    Jak ocenia Pan?Pani szkolny zestaw lektur obowiązkowych? 

31% 31% 

13% 13% 13% 

codziennie lub
prawie codziennie

co najmniej raz w
tygodniu

co najmniej raz w
miesiącu

kilka razy w roku rzadziej niż raz w
roku lub nigdy

13. Jak często czyta Pan/Pani prasę w czasie wolnym? 

56% 50% 

6% 

gazety codzienne tygodniki miesięczniki

14. Jaki typ prasy Pan/Pani czyta? 



15. Proszę wymienić tytuły prasowe czytane przez Pana/Panią najczęściej. 

Tytuły wymieniane prze rodziców według częstotliwości odpowiedzi:  

Gazeta Lubuska – 44%, Tina – 13%, Przyjaciółka – 13% 

Tytuły wymieniane jednokrotnie: Fakt, Angora, Przegląd Sportowy, gazeta regionalna, 

Teleekspres, Pani Domu, Kresy, National Geographic, Tele Tydzień, Gazeta Wyborcza, 

Chwila dla Ciebie, Gazeta Prawna. 

 

 

18. Proszę wymienić tytuły prasowe czytane przez Pana/Pani dziecko najczęściej: 

Odpowiedzi rodziców według częstotliwości odpowiedzi: Bravo – 25%, Bravo Sport – 19% 

Tytuły wymieniane jednokrotnie: Viva, Kick-it, Wprost, Teleekspres, gazeta lokalna, Gazeta 

Lubuska, Polityka, sportowe. 

 

 

0% 

31% 
19% 

6% 

44% 

codziennie lub
prawie codziennie

co najmniej raz w
tygodniu

co najmniej raz w
miesiącu

kilka razy w roku rzadziej niż raz w
roku lub nigdy

16. Jak często Pana/Pani dziecko czyta prasę w czasie wolnym? 

13% 

31% 31% 

gazety codzienne tygodniki miesięczniki

17. Jaki typ prasy czyta Pana/Pani dziecko? 

0% 
6% 

19% 

0% 

56% 

codziennie lub
prawie codziennie

co najmniej raz w
tygodniu

co najmniej raz w
miesiącu

kilka razy w roku rzadziej niż raz w
roku lub nigdy

19. Jak często czyta Pn/Pani książkę/prasę na nośniku 

elektronicznym w czasie wolnym? 



 

 

 

 

 

13% 
6% 

19% 
25% 

6% 

tablet telefon komórkowy komputer
stacjonarny

laptop czytnik książek

20. Z jakiego urządzenia korzysta Pan/Pani, czytając 

książki/prasę w formie elektronicznej? 

63% 

25% 

6% 

tak, często tak, ale rzadko nie

21. Czy zachęca Pan/Pani dziecko do czytania? 

75% 

13% 
6% 

tak, często tak, ale rzadko nie

22. Czy czyta Pan/Pani dziecku przed snem obecnie lub czytał 

Pan/ czytała Pani dziecku we wczesnym dzieciństwie? 

44% 44% 

6% 

tak, często tak, ale rzadko nie

23. Czy kupuje Pan/Pani dziecku książki do czytania? 

88% 

6% 

tak nie

24. Czy uważa Pan/Pani, że książka to dobry prezent dla dziecka?  


