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M odzie  w wiecie online  

a ich kompetencje internetowe 

Wst p 

Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia 

si  w zatrwa aj co szybkim tempie. Jednym z najwa niejszych sk adników tego 

wiata jest Internet, który od ko ca ubieg ego wieku skutecznie dynamizuje 

rozwój zachowa  spo ecznych, zarówno w sensie kulturowym, jak i techniczno-

organizacyjnym1. Ten technologiczny system, w którym jeste my bezgranicznie 

zanurzeni2, w miar  jak ycie spo eczne i ekonomiczne przenosi si  do sieci, 

sprawia, e zdolno  korzystania z Internetu jest aktualnie nieodzownym warun-

kiem prawid owego funkcjonowania w otaczaj cej rzeczywisto ci3. Tym samym 

posiadanie kompetencji informatycznych4 sta o si  jedn  ze strategicznych umie-

                                                                          
1  W rezultacie owych gwa townych zmian pojawi a si  nowa forma spo ecze stwa, nazywanego 

najcz ciej w literaturze przedmiotu spo ecze stwem informacyjnym. K. Krzysztofek i M. Szcze- 

pa ski okre laj  go jako „spo ecze stwo, w którym informacja jest intensywnie wykorzysty-

wana w yciu ekonomicznym, spo ecznym, kulturalnym i politycznym; to spo ecze stwo, które 

posiada bogate rodki komunikacji i przetwarzania informacji, b d ce podstaw  tworzenia 

wi kszo ci dochodu narodowego oraz zapewniaj ce ród o utrzymania wi kszo ci ludzi”.  

K. Krzysztofek, M.S. Szczepa ski, Zrozumie  rozwój. Od spo ecze stw tradycyjnych do infor-

macyjnych, Wyd. U , Katowice 2005, s. 170. 
2  M. Castells, Spo ecze stwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 89. 
3  M. Wensel, M. Filiksiak, P. Toczyski, Raport „Portret Internauty”, CBOS, Gazeta.pl, War-

szawa 2009, s. 8. 
4  W literaturze przedmiotu termin kompetencje informatyczne stosuje si  zwykle zamiennie  

z poj ciem kompetencje informacyjne, co równie  czyni  w niniejszym opracowaniu autorzy. 

Za A. Piecuchem (patrz: A. Piecuch, Kompetencje informacyjne, [w:] Klucove kompetencie  
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j tno ci, wymaganych od ka dego cz owieka. Pozwala ona bowiem m.in. na in-

telektualno-praktyczne korzystanie przez dan  jednostk  z zasobów cyberprze-

strzeni i ma decyduj cy wp yw na jej jako  ycia, mobilno  oraz mo liwo  

rozwoju zawodowego5. Takie podej cie do odbioru nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych nie jest obce europejskim instytucjom wspólno-

towym, odpowiedzialnym m.in. za kreowanie w a ciwej polityki prawnej  

w omawianej kwestii. Wymiernym tego efektem s  zalecenia Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady Europy z dnia 26 grudnia 2006 roku w sprawie kluczowych 

kompetencji w procesie uczenia si  przez ca e ycie (2006/926/WE). Z powy -

szych zalece  wynika, e kompetencje6 informatyczne nale  do jednych  

z o miu pierwszoplanowych, obok: porozumiewania si  w j zyku ojczystym  

i w j zykach obcych; kompetencji matematycznych i podstawowych kompeten-

cji naukowo-technicznych; umiej tno ci uczenia si ; kompetencji spo ecznych  

i obywatelskich; inicjatywno ci i przedsi biorczo ci oraz wiadomo ci i ekspre-

sji kulturalnej. Co do swej istoty „kompetencje informatyczne obejmuj  umie-

j tne i krytyczne wykorzystywanie technologii spo ecze stwa informacyjnego 

(TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu si . Opieraj  si  one na podstawo-

wych umiej tno ciach w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej 

(TIK): wykorzystywania komputerów do uzyskiwania oceny, przechowywania, 

tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania si   

i uczestnictwa w sieciach wspó pracy za po rednictwem Internetu”7.  

W Polskiej rzeczywisto ci z kszta towaniem i rozwijaniem kompetencji in-

formacyjnych mamy do czynienia od momentu pojawienia si  informatyki jako 

przedmiotu szkolnego8. Obecnie kompetencje te – „umiej tno  sprawnego po-

                                                                          
a technice vzdelavanie, red. J. Pavelka, Wyd. PULIB, Presova 2007, s. 121–122, ród o: 

http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Pavelka2/pdf_doc/piecuch.pdf [dost p: 27.04.2012]); wska-

za  jednak nale y, e mo na mie  w tym wzgl dzie pewne w tpliwo ci. W ocenie ww. zakres 

poj cia kompetencje informacyjne jest szerszy, zawiera on bowiem w sobie zarówno kompe-

tencje informatyczne, jak i komunikacyjne. 
5  M. Wensel, M. Filiksiak, P. Toczyski, op. cit., s. 8. 
6 Kompetencje definiowane s  jako po czenie wiedzy, umiej tno ci i postaw odpowiednich do sytu-

acji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebuj  do samorealizacji i rozwoju 

osobistego, do bycia aktywnym obywatelem, integracji spo ecznej i zatrudnienia. (Zalecenie Parla-

mentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w pro-

cesie uczenia si  przez ca e ycie (2006/962/WE), s. 13, ród o: http://eur-lex.europa.eu/Lex 

UriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2006:394: 0010:0018:pl:PDF, [dost p: 20.07.2012]. 
7  D. Janczak, E. K dracka, M. Rostkowska, Narz dzia TIK wspomagaj ce projekt gimnazjalny. 

Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów, s. 4, rod o:http://www.ore.edu.pl/strona-

ore/phocadownload/EFS/poradniktikwpgpop.pdf [dost p:20.07.2012]. 
8  A. Piecuch, Kompetencje informacyjne, [w:] Klucove kompetencie a technice vzdelavanie, red. 

J. Pavelka, Wyd. PULIB, Presova 2007, s. 120, rod o: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/ 

Pavelka2/pdf_doc/piecuch.pdf [dost p: 27.04.2012]. 
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s ugiwania si  nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi” – 

zaliczane s  do najwa niejszych kwalifikacji zdobywanych przez ucznia w trak-

cie kszta cenia ogólnego na etapie szko y podstawowej, gimnazjalnej i ponad-

gimnazjalnej. Ich zasadniczy zakres precyzuje podstawa programowa kszta ce-

nia ogólnego, która okre la je poprzez cele kszta cenia do zaj  komputerowych 

oraz z informatyki (patrz tabela 1).  

Gdy mówimy o roli szko y w kreowaniu kompetencji informatycznych, nie 

bez znaczenia jest tutaj fakt, e nabywanie okre lonych w a ciwo ci (wiedzy, 

umiej tno ci i postaw) przez ucznia jest determinowane przez wiele czynników, 

w tym tak e przez dyspozycje poznawcze u ytkownika i czas obcowania z da-

nym narz dziem. W efekcie, pomimo wdra anych programów nauczania, pro-

wadzone badania dotycz ce tego zagadnienia wskazuj  na istotne braki m odych 

Polaków w ich kompetencjach informatycznych, które s  konieczne do bez-

piecznego korzystania z Internetu (od ponad 1
Ú3 do ponad 2

Ú3 badanych dzieci)9, 

wskazuj  ponadto na trudno ci nastolatków zwi zane z wyszukiwaniem po-

trzebnych im informacji w sieci10.  

W dyskursie socjologicznym kompetencje internetowe cz owieka maj  istot-

ne znaczenie w przystosowaniu si  do zachodz cych zmian spo ecznych wywo-

anych przez technologie cyfrowe. Zdaniem K. Krzysztofka, zmiany niesione 

przez owe technologie i konsekwencje ich u ycia najtrafniej zdefiniowane s   

w paradygmacie nowych teorii, g ównie spo ecze stwa informacyjnego i sie-

ciowego. Wymieniony badacz podkre la jednocze nie, e poprzestanie b d  

koncentrowanie si  tylko na tym nurcie uzna  nale y za niew tpliw  s abo  

najnowszej my li spo ecznej dotycz cej zmiany, transformacji i rozwoju w epo-

ce cyfryzacji11. Z tego punktu widzenia za przydatne i warto ciowo poznawcze 

uznaje on równie  niektóre klasyczne socjologiczne koncepcje zmiany i rozwoju 

zwi zane z teoriami: cyklicznymi, dychotomicznymi oraz linearnymi. W jego 

opinii s  one u yteczne w wyja nianiu niektórych aspektów transformacji  

i funkcjonowania spo ecze stwa informacyjnego, czego nie mo na w pe ni osi -

gn , odwo uj c si  wy cznie do „nowych teorii”12.  

Abstrahuj c od zasygnalizowanego w tku zmiany spo ecznej w epoce no-

wych technologii cyfrowych, jako pod o e teoretyczne prezentowanych rozwa-

a  (wyja nienia zale no ci mi dzy korzystaniem z Internetu a posiadanymi 

                                                                          
9 L. Kirwil, Polskie dzieci w Internecie. Zagro enia i bezpiecze stwo na tle danych dla UE. 

Wst pny raport z bada  EU Kids Online przeprowadzonych w ród dzieci w wieku 9–16 lat  

i ich rodziców, Warszawa 2010, s. 8, ród o: www.eukidsonline.net [dost p: 27.04.2011].  
10  R. Czeladko, Polscy uczniowie bezradni w sieci,  „Rzeczpospolita” 2011, nr 149, s. A6. 
11 K. Krzysztofek, Zmiana permanentna? Refleksje o zmianie spo ecznej w epoce technologii cy-

frowych, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 4, s. 9–10. 
12  Ibidem, s. 9–39. 
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przez ludzi kompetencjami) przyj to teori  Pierre’a Bourdieu, interpretuj c  sie  

jako proces konwersji kapita ów (ekonomicznego, spo ecznego i kulturowego). 

Kapita  kulturowy, w tym kontek cie, mo e by  identyfikowany z kompeten-

cjami, które umo liwiaj  korzystanie z Internetu. Ich brak powoduje, e cz o-

wiek nie b dzie w stanie zastosowa  zasobów Internetu do osi gni cia jakich-

kolwiek korzy ci13. Uzupe nieniem niejako tej teorii jest regu a 1% opisana 

przez S. Whittakera, L. Terveena, W. Hill i L. Cherny14. Zgodnie z ni  – 1% in-

ternautów tworzy tre ci, 9% je modyfikuje czy edytuje, a 90% tylko je przegl -

da. Aktywno  w sieci w du ym stopniu wynika  b dzie z posiadanych umiej t-

no ci obs ugi komputera i kompetencji medialnych.  

Tabela 1. Cele kszta cenia zaj  komputerowych i informatyki 

 Kl. IV–VI szko a podstawowa Gimnazjum 

Nazwa 

przedmiotu 
zaj cia komputerowe informatyka 

Cele 

kszta cenia 

I. Bezpieczne pos ugiwanie si kompute-

rem i jego oprogramowaniem; wiado-

mo zagro e i ogranicze zwi za-

nych z korzystaniem z komputera i Inter-

netu. 

II. Komunikowanie si za pomoc kom-

putera i technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie in-

formacji z ró nych róde ; opracowywa-

nie za pomoc komputera rysunków, 

motywów, tekstów, animacji, prezentacji 

multimedialnych i danych liczbowych. 

IV. Rozwi zywanie problemów i podej-

mowanie decyzji z wykorzystaniem 

komputera. 

V. Wykorzystywanie komputera do po-

szerzania wiedzy i umiej tno ci z ró -

nych dziedzin, a tak e do rozwijania za-

interesowa . 

I. Bezpieczne pos ugiwanie si kompute-

rem i jego oprogramowaniem, wykorzy-

stanie sieci komputerowej; komunikowa-

nie si za pomoc komputera i techno-

logii informacyjno-komunikacyjnych. 

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i prze-

twarzanie informacji z ró nych róde ; 

opracowywanie za pomoc komputera 

rysunków, tekstów, danych liczbowych, 

motywów, animacji, prezentacji multi-

medialnych. 

III. Rozwi zywanie problemów i podej-

mowanie decyzji z wykorzystaniem 

komputera, z zastosowaniem podej cia 

algorytmicznego. 

IV. Wykorzystanie komputera oraz progra-

mów i gier edukacyjnych do poszerzania 

wiedzy i umiej tno ci z ró nych dziedzin 

oraz do rozwijania zainteresowa . 

V. Ocena zagro e i ogranicze , doce-

nianie spo ecznych aspektów rozwoju  

i zastosowa informatyki. 

ród o: Za cznik nr 2 i 4 do Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 

2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkó  (Dz. U. 2009, nr 4, poz. 17). 

                                                                          
13  T. Zarycki, Spo eczne konsekwencje rozwoju Internetu – rewolucja czy reprodukcja struktur 

spo ecznych?, [w:] Spo eczna przestrze  Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, 

Wyd. SWPS, Warszawa 2006, s. 337–343. 
14  Za: M. Szpunar, Nowe-stare medium, Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2012, s. 86. 
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Uwagi metodologiczne bada  

Kwestia kompetencji informatycznych sta a si  równie  punktem zaintere-

sowania niniejszego opracowania. Podj to w nim prób  zdiagnozowania stopnia 

posiadanych kompetencji TSI i TIK w ród nastolatków (uczniów szkó  podsta-

wowych i gimnazjalistów). Uczyniono to zarówno poprzez sprawdzenie aktyw-

no ci u ytkowników w sieci i ich ogólnych umiej tno ci radzenia sobie w Inter-

necie, jak te  badaj c umiej tno  bezpiecznego korzystania z Internetu oraz za-

chodz cych w tym aspekcie wzajemnych powi za . 

Na kanwie wytyczonego zadania postawiono nast puj ce pytania badawcze: 

1. Jaki jest poziom kompetencji informatycznych w ród badanych uczniów? 

2. Jakie s  ró nice w kompetencjach informatycznych uczniów klasy VI szko y 

podstawowej i klasy III gimnazjum? 

3. Jakiego rodzaju aktywno ci podejmuj  respondenci w Internecie? 

4. Jaki odsetek w ród badanych stanowi  uczniowie patologicznie korzystaj cy 

z Internetu? 

Badania przeprowadzono w 2012 r. na terenie województwa l skiego w 

wybranych szko ach podstawowych i gimnazjalnych funkcjonuj cych w obr bie 

miejscowo ci: wierklany, Orzesze, Jaworzno, Pszczyna i Rybnik.  

Do zgromadzenia informacji o charakterze jako ciowym i ilo ciowym wy-

korzystano: 

— autorski kwestionariusz anonimowej ankiety, który zosta  rozpropagowany 

w ród uczniów klas szóstych szko y podstawowej oraz klas trzecich gimna-

zjum,  

— test diagnozuj cy poziom uzale nienia od Internetu K. Young w adaptacji  

P. Majchrzaka i N. Ogi skiej-Bulik15 oraz R. Poprawy16. 

Ogó em w badaniach wzi o udzia  661 respondentów, w tym 264 osoby p ci 

e skiej i 397 p ci m skiej. 

Poziom kompetencji informatycznych badanej m odzie y 

W ramach prowadzonych bada  w pierwszej kolejno ci respondenci mieli za 

zadanie dokona  samooceny posiadanych przez siebie kompetencji informatycz-

nych w zakresie obs ugi komputera i Internetu. Powy sz  czynno  uczniowie 

                                                                          
15  P. Majchrzak, N. Ogi ska-Bulik, Uzale nienie od Internetu, Wyd. AHE, ód  2010. 
16 R. Poprawa, Definicja i kryteria diagnostyczne Problematycznego U ywania Internetu, ród o: 

http://www.psychologia.uni.wroc.pl/uploads/KryteriaPUI.pdf [dost p: 25.08.2012]. 
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realizowali, pos uguj c si  pi ciostopniow  skal  ocen (od „1” do „5”)17, któr  

przyrównywali do wyspecyfikowanych na t  okoliczno  umiej tno ci, wyod-

r bnionych na podstawie dost pnej literatury oraz kompetencji okre lonych  

w podstawie programowej kszta cenia ogólnego.  

Jak wynika z uzyskanych danych (patrz tabela 2), badani stosunkowo wyso-

ko oceniali posiadane przez siebie umiej tno ci obs ugi komputera i Internetu. 

Ponad 90% z nich by o przekonanych, e potrafi automatycznie i bezb dnie 

u ywa  wyszukiwarek internetowych, penetruj c sie  w poszukiwaniu interesu-

j cych ich informacji. Równie wysoki odsetek m odzie y deklarowa  posiadanie 

na takim samym poziomie kompetencji w zakresie: kopiowania lub przenoszenia 

pliku b d  folderu (88%), dodawania strony internetowej do zak adek (87%) 

oraz u ywania polecenia kopiowania, wycinania i wklejania w celu powielania 

lub przenoszenia wybranych fragmentów tekstu (85%). Ponad 70% badanych 

osób by o przekonanych, e bez adnych trudno ci i problemów radzi sobie:  

z usuwaniem historii odwiedzin stron, ze zmian  prywatno ci na swoim profilu 

spo eczno ciowym, przesy aniem e-maili z za cznikami, z wynajdywaniem in-

formacji o tym, jak bezpiecznie zachowywa  si  w Internecie, czy te  z ocen   

i zdolno ci  blokowania niechcianych kontaktów. Podobnie wysoki stopie  ob-

s ugi komputera deklarowa o 2
Ú3 uczniów w obszarze: tworzenia prezentacji mul-

timedialnych (67%), tekstów u ytkowych za pomoc  edytora tekstów (68%) oraz 

wykorzystywania edytora grafiki do tworzenia rysunków (61%). Co drugi z ba-

danych nie w tpi  w swoj  bieg o  i perfekcjonizm w porównywaniu ró nych 

stron internetowych na okoliczno  prawdziwo ci informacji na nich zawartych, 

jak równie  w swoj  umiej tno  instalowania nowych urz dze  wspó pracuj -

cych z komputerem, takich jak drukarka czy skaner. Prawie po owa ankietowa-

nych (48% z nich) wystawi a sobie optymaln  ocen , deklaruj c najwy szy sto-

pie  kwalifikacji pozwalaj cych na zmian  ustawienia filtrowania stron interne-

towych oraz bezproblemowe blokowanie niechcianych reklam i spamów. Naj-

mniejsza grupa respondentów przyzna a si  natomiast do bieg ego tworzenia 

strony internetowej (18%) oraz pisania programów komputerowych (15%). 

 

 

                                                                          
17  W badaniach przyj to, e ocena 1” oznacza ca kowity brak umiej tno ci wykonania okre lone-

go zadania, ocena „2” oznacza umiej tno  wykonania niektórych elementów czynno ci przy 

aktywnej pomocy osób trzecich, ocena „3” oznacza umiej tno  samodzielnego wykonania 

czynno ci, która nie zawsze ze wzgl du na posiadan  wiedz  zako czona b dzie sukcesem, 

ocena „4” oznacza posiadanie umiej tno ci bezproblemowego wykonania czynno ci z bardzo 

rzadko zdarzaj cymi si  pomy kami, ocena „5” oznacza automatyzm i perfekcjonizm w wyko-

nywaniu czynno ci.  
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Tabela 2. Poziom kompetencji informatycznych badanej m odzie y  

Lp. Rodzaj umiej tno ci 

Poziom deklarowanej umiej tno ci 

Umiem to 

zrobi  auto-

matycznie 

(5) 

Umiem to 

zrobi  

(4) 

Umiem to 

zrobi , ale 

nie zawsze 

doprowa-

dzam czyn-

no  do ko ca

(3) 

Potrafi  wy-

kona  tylko 

niektóre 

elementy tej 

czynno ci  

i kto  musi 

mi pomóc 

(2) 

Nie potrafi  

w ogóle tej 

czynno ci 

zrobi  

(1) 

N % N % N % N % N % 

1 

U ywanie wyszukiwarki interne-

towej (np. Google) w celu znale-

zienia informacji 

618 93,5 32 4,8 6 0,9 5 0,8 0 0,0 

2 
Kopiowanie lub przenoszenie 

pliku lub folderu 
584 88,4 44 6,7 14 2,1 16 2,4 3 0,5 

3 
Dodanie strony internetowej do 

zak adek 
579 87,6 49 7,4 8 1,2 10 1,5 15 2,3 

4 

U ywanie polecenia kopiowania, 

wycinania i wklejania w celu po-

wielania lub przenoszenia wybra-

nych fragmentów tekstu 

568 85,9 59 8,9 29 4,4 4 0,6 1 0,2 

5 Usuwanie historii odwiedzin stron 522 79,0 65 9,8 36 5,4 21 3,2 17 2,6 

6 

Zmiana ustawienia prywatno ci 

na swoim profilu spo eczno cio-

wym 

520 78,8 67 10,1 32 4,8 12 1,8 30 4,5 

7 

Przesy anie e-maila z za czni-

kami (np. z dokumentami, plika-

mi graficznymi) 

481 72,8 98 14,8 43 6,5 24 3,6 15 2,3 

8 
Znalezienie informacji o tym, jak 

bezpiecznie korzysta  z Internetu 
480 72,6 95 14,4 43 6,5 15 2,3 28 4,2 

9 
Zablokowanie niechcianych kon-

taktów 
463 70,0 100 15,1 52 7,9 27 4,1 19 2,9 

10 
Tworzenie tekstów u ytkowych 

za pomoc  edytora tekstu 
454 68,7 101 15,3 70 10,6 25 3,8 11 1,7 

11 
Tworzenie elektronicznej prezen-

tacji 
449 67,9 128 19,4 51 7,7 20 3,0 13 2,0 

12 
Tworzenie rysunków z u yciem 

edytora grafiki 
405 61,3 136 20,6 65 9,8 39 5,9 16 2,4 

13 

Instalowanie nowych urz dze  do 

komputera (drukarka, modem, 

skaner…) 

345 52,2 172 26,0 70 10,6 42 6,4 32 4,8 
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Tabela 2. Poziom kompetencji informatycznych badanej m odzie y (cd.) 

Lp. Rodzaj umiej tno ci 

Poziom deklarowanej umiej tno ci 

Umiem to 

zrobi  auto-

matycznie 

(5) 

Umiem to 

zrobi  

(4) 

Umiem to 

zrobi , ale 

nie zawsze 

doprowa-

dzam czyn-

no  do ko ca

(3) 

Potrafi  wy-

kona  tylko 

niektóre 

elementy tej 

czynno ci  

i kto  musi 

mi pomóc 

(2) 

Nie potrafi  

w ogóle tej 

czynno ci 

zrobi  

(1) 

N % N % N % N % N % 

14 

Porównywanie ró nych stron in-

ternetowych, eby zdecydowa , 

czy podane informacje s  praw-

dziwe 

363 54,9 150 22,7 101 15,3 32 4,8 15 2,3 

15 
Wykorzystanie podstawowych 

funkcji w arkuszu kalkulacyjnym 
352 53,3 133 20,1 101 15,3 59 8,9 16 2,4 

16 
Zablokowanie niechcianych re-

klam/spamu/wiadomo ci 
323 48,9 138 20,9 111 16,8 46 7,0 43 6,5 

17 

Zmienianie ustawie  filtrowania 

(które strony internetowe mo na 

ogl da , a które nie) 

260 39,3 124 18,8 126 19,1 73 11,0 78 11,8 

18 Tworzenie strony internetowej 119 18,0 122 18,5 173 26,2 86 13,0 161 24,4 

19 

Pisanie programu komputerowe-

go z u yciem j zyka programo-

wania 

97 14,7 77 11,6 125 18,9 148 22,4 214 32,4 

ród o: badania w asne. 

Maj c na uwadze uzyskane wyniki, okre lono redni  arytmetyczn  dla ka -

dej umiej tno ci wymienionej w kwestionariuszu ankiety oraz uszeregowano je 

wed ug miejsca zaj tego w rankingu (patrz wykres 1).  
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Wykres 1. rednia ocena przypisana przez respondentów poszczególnym umiej tno ciom  

rod o: badania w asne.  

Analizuj c otrzymany uk ad odpowiedzi, ustalono, e najwy sz  ocen  

redni  (4,91) posiadanych kompetencji przez badanych uczniów odnotowano  

w zakresie u ywania wyszukiwarki internetowej w celu znalezienia stosownych in-

formacji w sieci. Na drugim i trzecim miejscu pod wzgl dem najwy szej redniej 

(4,8) znalaz y si  umiej tno ci kopiowania, wycinania, wklejania w celu powielenia 

lub przenoszenia wybranych fragmentów tekstu oraz kopiowania lub przenoszenia 

pliku b d  folderu. S  to umiej tno ci kszta towane u dzieci ju  na poziomie szko y 

podstawowej i w miar  post puj cej edukacji stopniowo utrwala si  je i rozwija. St d 

nie dziwi ich wysoka pozycja w hierarchii rednich ocen. Natomiast w ród kompe-

tencji informatycznych, które uzyska y najni sz  redni  ocen, a tym samym ich wy-

konanie przysparza najwi cej trudno ci badanym lub nie potrafi  ich w ogóle zreali-

zowa , znajduje si  pisanie programów komputerowych z u yciem j zyka progra-
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mowania. Brak nale ytego stopnia posiadania tej umiej tno ci nie stanowi wi kszego 

zaskoczenia. Uzyskana rednia ocen (2,54) w sposób w a ciwy odzwierciedla istnie-

j cy stan rzeczy, b d cy wynikiem stopnia z o ono ci pos ugiwania si  i tworzenia 

j zyka informatycznego, czego praktycznie naucza si  m odzie  ucz szczaj c  do 

gimnazjum na przedmiocie informatyka w wersji rozszerzonej. Stosunkowo nisk  

redni  (2,93) uzyska a tak e umiej tno  tworzenia strony internetowej. Fakt ten ma 

równie  swoje wyt umaczenie, wynikaj ce z podstawy programowej, która przewi-

duje kszta cenie tej umiej tno ci dopiero na etapie gimnazjum. Innymi s owy, uzy-

skane rednie ocen kompetencji informatycznych z jednej strony potwierdzi y zakres 

nauczanych w szkole umiej tno ci na poszczególnych poziomach edukacyjnych,  

z drugiej pokaza y, e respondenci aktywnie korzystaj  z Internetu i sprawnie potra-

fi  si  nim pos ugiwa . Wniosek ten w pe ni odzwierciedla dokonana graficzna syn-

teza umiej tno ci informatycznych osób badanych z podzia em na poziom szko y,  

w której realizowali oni swoj  cie k  edukacyjn  (patrz wykres 2). 

 
Wykres 2. rednia ocena kompetencji informatycznych przez uczniów szko y podstawowej i gimnazjum 

rod o: badania w asne. 
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W dalszej kolejno ci przeanalizowano kompetencje informatyczne respon-

dentów, bior c pod uwag  ich p e  (rozk ad zmiennej patrz wykres 3). Spodzie-

wano si , e w nasyconym nowoczesn  technologi  rodowisku Internetu i jego 

obs udze bardziej zadomowieni s  ch opcy ni  dziewcz ta, tym samym, e 

uczniowie p ci m skiej b d  w prowadzonej samoocenie poszczególnych umie-

j tno ci uzyskiwa  wy sze wska niki ni  ich kole anki.  

 

Wykres 3. rednia ocena badanych kompetencji informatycznych z podzia em na p e  

ród o: badania w asne 

Jak wynika z wykresu 3, przyj ta wst pnie teza nie znalaz a swego pe nego 

odzwierciedlenia. Mo na wr cz powiedzie , e dziewcz ta nie ró ni  si   

w omawianej kwestii od swoich kolegów. Wyj tek od regu y stanowi  tutaj je-

dynie umiej tno ci instalowania nowych urz dze  do komputera, typu skaner 

czy drukarka (ch opcy oceniaj  swoje umiej tno ci w tym zakresie na poziomie 
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4,48, a dziewcz ta 3,63), blokowanie niechcianych reklam ( rednia ocena ch op-

ców – 4,16, dziewcz t – 3,72) oraz zmienianie ustawie  filtrowania stron inter-

netowych przy redniej ocenie 3,9 do 3,22 na korzy  ch opców. Z kolei dziew-

cz ta wy ej ocenia y swoje kwalifikacje ni  ch opcy w zakresie tworzenia ry-

sunków z u yciem edytora grafiki, uzyskuj c w tym obszarze redni  ocen  na 

poziomie 4,48 przy 4,22 u respondentów p ci m skiej. 

Uzyskany uk ad zmiennej sugeruje, e dla pokolenia digital natives18 perma-

nentnie stymulowanego i koegzystuj cego wokó  kultu binarnych technologii 

umiej tno  operacyjnego korzystania z Internetu i urz dze  z nim wspó pracu-

j cych jest wyrazem stylu ycia i warunkiem spo ecznego przetrwania. Tym sa-

mym „cyfrowi tubylcy”, niezale nie od swojej p ci, maj  poczucie posiadanych 

umiej tno ci, które nabywaj  nie tylko w procesie zaprogramowanego naucza-

nia, ale przede wszystkim w toku rutynowych czynno ci dnia codziennego. 

Z uwagi na fakt, e badania prowadzono zarówno w ród dzieci wiejskich, 

jak i miejskich, analizie poddano czynnik wp ywu miejsca zamieszkania na po-

siadany zakres kompetencji informatycznych.  

Na bazie zgromadzonych informacji (patrz wykres 4) ustalono, e kompe-

tencje informatyczne dzieci z du ych miast i miasteczek ogólnie s  nieznacznie 

wy sze od dzieci wiejskich oraz yj cych w gminach miejskich. Powy sze 

stwierdzenie nie dotyczy o jedynie dwóch spo ród dziewi tnastu analizowanych 

umiej tno ci, to jest:  

— tworzenia strony internetowej – dzieci z du ego miasta oceniaj  u siebie t  

umiej tno  na poziomie 2,5, a pozosta e na poziomie 3 i wi cej, 

— tworzenia tekstów u ytkowych za pomoc  edytora tekstu – dzieci z du ego 

miasta opanowa y t  czynno  na poziomie 4,9, a pozosta e na poziomie 

4,2–4,3. 

Zaobserwowana prawid owo  potwierdza, i  zakres posiadanych umiej t-

no ci zale y nie tylko od indywidualnych cech osobowych u ytkownika, czy do-

st pu do urz dze  (Internetu), ale jest tak e wypadkow  jego uczestnictwa (po-

wtarzalno ci) w wykonywaniu okre lonych czynno ci i czasu po wi canego cy-

                                                                          
18  Do opisania cech pokolenia, które urodzi o si  w erze nowych technologii i urodzonych  

w wiecie przed powszechn  bytno ci  nowych technologii, w 2001 r. M. Prensky po raz 

pierwszy u y  poj cia digital natives i digital imigrants. Pokolenie digitalnych tubylców nie 

zna wiata bez komputerów i Internetu. Nazywa si  ich cz sto urodzonymi u ytkownikami me-

diów cyfrowych. Ich wyznacznikiem nie jest konkretny rok urodzenia, ale fakt przyj cia na 

wiat w otoczeniu nowych technologii. Istniej ce ró nice pomi dzy digital natives a digital 

imigrants wyja nia si  poprzez dowody pochodz ce z neurobiologii, psychologii spo ecznej 

oraz bada  prowadzonych w populacji dzieci u ywaj cych urz dze  cyfrowych. Z sukcesywnie 

gromadzonych informacji wynika, e zwyk a przepa  mi dzypokoleniowa ewoluuje w co  

nowego, co G. Small i G. Vorgan nazwali nie tyle przepa ci , co otch ani  mi dzy mózgami 

(por. G. Small, G. Vorgan, iMózg, Wyd. Vesper, Pozna  2011, s. 46). 
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berprzestrzeni. Z racji posiadanego do dyspozycji czasu wolnego i istniej cych 

obowi zków mo na powiedzie , e dzieci miejskie s  pod tym k tem uprzywile-

jowane. Niebagatelne ma tutaj równie  znaczenie przygotowania szko y i jej ka-

dry do realizacji zaj  programowych. W tym wzgl dzie wydaje si , e ci gle 

nieznaczn  przewag  maj  placówki o wiatowe ulokowane w mie cie ni  na 

wsi, o czym na poszczególnych etapach nauczania dowodz  uzyskiwane ko co-

we wyniki egzaminowanej m odzie y.  

 

Wykres 4. Ocena opanowania kompetencji informatycznych przez respondentów z podzia em na 

miejsce zamieszkania 

ród o: badania w asne. 
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Aktywno  nastolatków w sieci 

W prowadzonym badaniu starano si  tak e uzyska  wiedz  na temat rodzaju 

aktywno ci podejmowanej przez uczniów w rodowisku sieci i jej nasilenia. 

Diagnozuj c ten aspekt funkcjonowania respondentów, poproszono ich o udzie-

lenie informacji na temat, jaki rodzaj aktywno ci podejmuj  w Internecie i jak 

cz sto to robi . Dla u atwienia doboru odpowiedzi, w skonstruowanym kwestio-

nariuszu ankiety zawarto najbardziej typowe przejawy podejmowanej aktywno-

ci w Internecie wraz z mo liwo ci  ich uzupe nienia. Z kolei zakres cz stotli-

wo ci okre lono na pi ciostopniowej skali Likerta, która w swoim dwubieguno-

wym po o eniu, na jednym ko cu oznaczonym cyfr  „1” uwzgl dnia a brak re-

alizacji okre lonej czynno ci, a na drugim, o warto ci „5”, realizowanie jej zaw-

sze w chwili kontaktu z komputerem.  

Z uzyskanego rozk adu zmiennej (patrz wykres 5) wynika, e codzienno ci  

dla badanych jest kontakt z sieci , na który sk ada si  g ównie: przegl danie 

stron WWW (70,3%), komunikowanie za pomoc  komunikatorów (53,1%), s u-

chanie muzyki lub radia (50,1%) uzyskiwanie informacji o ró nej tematyce ze 

stron internetowych (36,3%) czy te  ci ganie darmowej muzyki (34,6%). Nato-

miast do rzadko przejawianych form aktywno ci zaliczy  nale y: czytanie wyda  

elektronicznych gazet (5,9%) oraz uczestniczenie w aukcjach internetowych (6,6%). 

Analizuj c rodzaje przejawianej aktywno ci m odzie y w sieci, w dalszej 

kolejno ci sprawdzono, czy na jej rodzaj ma wp yw miejsce zamieszkania. Do 

okre lenia si y zwi zku pomi dzy wyszczególnionymi zmiennymi wykorzystano 

wspó czynnik r-Pearsona. 

Interpretuj c uzyskany redni iloczyn wystandaryzowanych par warto ci, 

ustalono, e istniej  pewne zwi zki istotne statystycznie, cho  s abe pomi dzy 

poszczególnymi aktywno ciami podejmowanymi przez respondentów w sieci  

a miejscem ich zamieszkania. Stwierdzono, e uczniowie mieszkaj cy w gminie 

wiejskiej rzadziej dokonuj  rezerwacji biletów do kina (r = 0,138), telefonuj  

przez Internet (r = 0,117), s uchaj  muzyki i radia przez Internet (r = 0,107), 

tworz  czy prowadz  w asne strony WWW b d  blogi (r = 0,089) ni  m odzie  

zamieszkuj ca w mie cie19. Wymienione czynno ci, oprócz s uchania muzyki  

i radia przez Internet, zajmuj  niskie pozycje w rankingu i w decyduj cy sposób 

nie ró nicuj  aktywno ci badanych. Natomiast aktywno  s uchania muzyki  

i radia przez Internet, jako aktywno  plasuj ca si  w ogólnym rankingu aktyw-

no ci na poziomie trzecim, towarzyszy codziennie 43% uczniów wiejskich  

i 56% respondentów zamieszkuj cych w gminie miejskiej oraz 58% uczniów  

z miasta i du ych miast. Dodatkowo, znajduje si  ona w ród m odzie y wiejskiej 

                                                                          
19  Wszystkie wspó czynniki r s  podane na poziomie istotno ci p< 0,01. 
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na szóstej pozycji w rankingu aktywno ci wykonywanych zawsze, gdy usi d  

oni do komputera, za  w grupie dzieci zamieszkuj cych w gminie miejskiej – na 

trzeciej pozycji, a w ród badanych mieszka ców miast – na miejscu drugim. 

 

Wykres 5. Rodzaje aktywno ci podejmowane przez respondentów w sieci i ich cz stotliwo  

ród o: badania w asne. 
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Zebrane dane pokazuj  tak e, e zmienna wieku oraz poziomu szko y (szko-

a podstawowa – gimnazjum) nie ró nicuje pi ciu najwa niejszych, podejmowa-

nych przez respondentów aktywno ci w Internecie. Jedyn  ró nic  w rankingu 

tych aktywno ci jest wyst pienie u szóstoklasistów, zamiast czynno ci ci gania 

muzyki, granie w gry sieciowe. Co trzeci badany ucze  klasy VI szko y podsta-

wowej gra w gry sieciowe zawsze, kiedy usi dzie do Internetu. Z kolei w ród 

badanych gimnazjalistów czynno  ta wyst puje, ale na dalszych miejscach  

w rankingu. Wspó czynnik Pearsona dla tych zale no ci wyniós  odpowiednio 

0,248 i 0,225 przy poziomie istotno ci 0,01. 

Ponadto, na podstawie zebranych wyników mo na stwierdzi , e p e  ró ni-

cuje wybory respondentów tylko w obszarze grania w gry sieciowe. Ch opcy 

dwa razy cz ciej ni  dziewcz ta wskazuj  na granie w gry online, a wspó czyn-

nik Pearsona przy poziomie istotno ci 0,01 wynosi 0,296. 

Analizuj c korelacje pomi dzy zmiennymi: rodzaj aktywno ci w Internecie 

a posiadane przez badanych kompetencje internetowe, za pomoc  wspó czynni-

ka Pearsona ustalono nast puj ce zale no ci istotne statystycznie: im osoba le-

piej opanowa a umiej tno  instalowania nowych urz dze  do komputera, tym 

cz ciej ci ga darmowe oprogramowanie (wspó czynnik r-Pearsona wynosi 

0,377 na poziomie istotno ci 0,01), uczestniczy w forach dyskusyjnych (wspó -

czynnik r-Pearsona wynosi 0,314 na poziomie istotno ci 0,01), kupuje produkty 

przez Internet (wspó czynnik r-Pearsona wynosi 0,312 na poziomie istotno ci 

0,01), uczestniczy w czatach (wspó czynnik r-Pearsona wynosi 0,228 na pozio-

mie istotno ci 0,01), pobiera i wype nia ró ne formularze z sieci (wspó czynnik 

r-Pearsona wynosi 0,218 na poziomie istotno ci 0,01) oraz korzysta z komunika-

torów internetowych, np. GG (wspó czynnik r-Pearsona wynosi 0,208 na po-

ziomie istotno ci 0,01). Ponadto wskaza  nale y na istotny, cho  s aby, zwi zek 

statystyczny umiej tno ci wysy ania e-maila z za cznikami z:  

— cz sto ci  sprawdzania poczty elektronicznej (wspó czynnik r-Pearsona wy-

nosi 0,275 na poziomie istotno ci 0,01),  

— korzystaniem z komunikatorów GG (wspó czynnik r-Pearsona wynosi 0,255 

na poziomie istotno ci 0,01),  

— z przegl daniem stron WWW (wspó czynnik r-Pearsona wynosi 0,223 na 

poziomie istotno ci 0,01), 

— czytaniem w Internecie gazet i czasopism (wspó czynnik r-Pearsona wynosi 

0,205 na poziomie istotno ci 0,01). 

Dodatkowo ustalono, e im wi ksze kompetencje respondenta w zakresie 

tworzenia w asnej strony internetowej lub bloga, tym cz ciej w ród jego inter-

netowych aktywno ci pojawiaj  si : tworzenie lub modyfikacja w asnej strony 

internetowej (wspó czynnik r-Pearsona wynosi 0,473 na poziomie istotno ci 

0,01), uczestnictwo w czatach (wspó czynnik r-Pearsona wynosi 0,228 na po-
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ziomie istotno ci 0,01) oraz robienie zakupów przez Internet (wspó czynnik r- 

-Pearsona wynosi 0,228 na poziomie istotno ci 0,01). 

Uzale nienie od komputera i Internetu 

Problemem podj tym w badaniu by a równie  kwestia poziomu uzale nienia 

respondentów od sieci oraz próba odpowiedzenia na pytanie, czy uzale nienie 

ma zwi zek z poziomem kompetencji informatycznych badanych osób.  

Stopie  uzale nienia od Internetu badanej m odzie y okre lono za pomoc  

„testu diagnozuj cego poziom uzale nienia od Internetu” K. Young20. Respon-

denci wype nili test, który sk ada  si  z 20 pyta , oznaczaj c cz sto  zachowa-

nia poruszanego w pytaniu na 5-stopniowej skali, zaczynaj c od „nigdy”  

(1 punkt), a ko cz c na „zawsze” (5 punktów). Wyniki ko cowe, otrzymane 

przez poszczególnych uczniów, pogrupowano ze wzgl du na: korzystanie z In-

ternetu bez cech zale no ci patologicznej, zagro enie patologicznym u ywaniem 

Internetu (uzale nieniem) oraz patologiczne u ywanie Internetu (uzale nienie). 

Zebrane wyniki w tym obszarze prezentuje wykres 6. 

 

Wykres 6. Poziom uzale nienia od Internetu a wiek i p e  badanych 

ród o: badania w asne. 

                                                                          
20  Pytania, które dotyczy y pracy zawodowej, dostosowano do wieku badanego poprzez wprowa-

dzenie poj cia nauki w szkole. 
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Z uzyskanych danych wynika, e 34,5% ch opców i 67% dziewcz t wyko-

rzystuje Internet w sposób w a ciwy, a ich zachowania nie wskazuj  na podej-

mowanie zachowa  ryzykownych, stwarzaj cych zagro enie uzale nieniem od 

sieci. Co pi ty ch opiec (21%) i co trzecia dziewczyna (30%) podejmuje w In-

ternecie aktywno , która lokuje ich w strefie zagro enia patologicznym u ywa-

niem Internetu. Z kolei 3% dziewcz t i 5% ch opców wykazuje symptomy uza-

le nienia od Internetu. Podzia  ze wzgl du na poziom szko y, do której ucz sz-

cza  badany, oraz jej lokalizacj  (wie , gmina miejska, miasto) w omawianych 

obszarach przedstawia tabela 3. 

Tabela3. Poziomy u ywania Internetu przez badanych a rodzaj szko y i jej lokalizacja 

Poziom 

uzale nie-

nia od Sieci 

Wie  Gmina miejska Miasto Du e miasto Razem 

S
P

 

(N
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im
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(N
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1 72 32 84 59 43 42 36 37 235 170 

2 38 47 24 27 19 25 15 21 96 120 

3 5 9 7 4 5 2 4 4 21 19 

1 – korzystaj cy z Internetu w sposób w a ciwy 

2 – korzystaj cy z Internetu wykazuj cy zagro enie patologicznym u ywaniem go (zagro enie 

uzale nieniem od Sieci) 

3 – korzystaj cy z Internetu w sposób patologiczny (uzale nienie od Sieci) 

ród o: badania w asne. 

Interpretuj c wyniki zawarte w tabeli 3, mo na stwierdzi  wyst powanie 

zwi kszonej liczby uzale nionych i zagro onych uzale nieniem od Internetu 

wraz ze wzrostem poziomu kszta cenia badanej m odzie y.  

Bior c pod uwag  poziom uzale nienia od Internetu, przeanalizowano ak-

tywno ci uczniów w sieci w grupie respondentów wykazuj cych zagro enie pa-

tologicznym u ywaniem Internetu oraz w grupie patologicznie go u ywaj cej 

(uzale nionej od niego). Wykaz internetowych aktywno ci w obu wymienionych 

grupach przedstawiaj  wykresy 7 i 8. 
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Wykres 7. Aktywno ci podejmowane w Internecie przez m odzie  zagro on  patologicznym 

u ywaniem sieci 

ród o: badania w asne. 

 
Wykres 8. Aktywno ci podejmowane w Internecie przez m odzie  patologicznie u ywaj c  sie  

ród o: badania w asne. 
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Na podstawie wyników przedstawionych na wykresach 7 i 8 mo na wnio-

skowa , e podejmowane w Internecie aktywno ci zmieniaj  si  wraz ze wzro-

stem patologicznego u ywania sieci. M odzie  zagro ona uzale nieniem od In-

ternetu, w 81% – siadaj c do komputera – zawsze przegl da strony WWW.  

Z kolei w przypadku uzale nionych osób, grupa ta si ga prawie 100%. 

Oprócz wymienionej aktywno ci do najcz ciej wykonywanych czynno ci  

w sieci (w kategorii „zawsze”), w ród zbiorowo ci zagro onych uzale nieniem, 

nale y: korzystanie z komunikatorów internetowych oraz s uchanie muzyki lub 

radia. Natomiast w grupie patologicznie korzystaj cej z sieci badani wskazywali 

na: wykorzystanie Internetu do poszukiwania potrzebnych informacji oraz gra-

nie w gry sieciowe, które s  uznawane przez specjalistów za najbardziej uzale -

niaj ce obok wirtualnych znajomo ci (por. P. Szymborka-Kracz)21. 

Podsumowanie 

W konkluzji do przeprowadzonych bada  nale y stwierdzi , e uzyskane 

wyniki w zakresie posiadanych kompetencji informatycznych przez uczniów  

z klas VI SP i III gimnazjum ró ni  si  od informacji zawartych w raporcie Stu-

dents On Line22. Opublikowany raport wskazuje, e znaczna cz  polskich na-

stolatków ma powa ne k opoty z efektywnym szukaniem informacji w sieci. 

Umiej tno ci tej nie posiada a  co czwarty z nich, co daje Polsce jedno z ostat-

nich miejsc – 16 w rankingu na 19 pa stw. Takich problemów i niedyspozycji 

nie zauwa aj  u siebie ankietowani respondenci, deklaruj c wysokie w asne 

kompetencje w obs udze Internetu. Zaistnia a ró nica ocen tego stanu rzeczy, 

bez dalszych kierunkowych bada , trudna jest do szczegó owej interpretacji. Na-

le y jednak mie  nadziej , e ostateczna diagnoza tej kwestii uzyskana zostanie 

przez Instytutu Bada  Edukacyjnych, który w bie cym roku przeprowadzi po-

miar analfabetyzmu komputerowego i informacyjnego ICILS (International 

Computer and Information Literacy Study)23. Najwa niejsz  cz ci  tego pomia-

ru b dzie test dla ucznia, polegaj cy na rozwi zaniu dwóch modu ów kontrol-

nych, sk adaj cych si  z praktycznych zada  wykonywanych przy pomocy 

komputera. Poza testem komputerowym ka dy ucze  dodatkowo wype ni kwe-

                                                                          
21  P. Szymborska-Karcz, Internet – na óg XXI wieku, ród o: http://www.e-marketing.pl/artyk/ 

artyk115.php [dost p: 20.10.11]. 
22  Raport Students On Line jest elementem cyklicznego projektu PISA 2009 (z ang. Program 

Mi dzynarodowej Oceny Umiej tno ci Uczniów) realizowanego przy OCDE. Jego celem jest 

porównanie ró nych umiej tno ci internetowych u nastolatków z 19 krajów. 
23  G. Gregorczyk, O analfabetyzmie komputerowym i cyfrowym s ów kilka, „Meritum” 2001, nr 3, s. 94. 
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stionariusz dotycz cy m.in. jego do wiadcze  komputerowych oraz przyjmowa-

nych postaw wobec technologii informacyjnych24.  

Dodatkowo, wnioskiem wynikaj cym z bada  jest konieczno  dalszego roz-

wijania kompetencji informatycznych uczniów. Chodzi tutaj nie tylko o zmian  

podej cia u ytkownika do komputera w szkole i uczenia umiej tno ci jego po-

prawnej obs ugi czy te  krytycznego wyboru dost pnych informacji znajduj cych 

si  w Internecie. Zadaniem szko y powinno by  tak e przeciwdzia anie zjawisku 

nadmiernego korzystania przez osoby ma oletnie z nowych technologii, które to 

zagro enie zosta o zdiagnozowane w niniejszym badaniu. W uzupe nieniu tego 

stwierdzenia nale y podkre li , e polska szko a nie jest bezczynna. Wystarczy 

powiedzie , e 3 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów podj a uchwa  w sprawie 

„Rz dowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szko a”25 oraz 

wyda a rozporz dzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsi -

wzi cia dotycz cego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych26.  
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Streszczenie 

M odzie  w wiecie online a ich kompetencje internetowe 

Artyku  prezentuje wyniki bada  przeprowadzonych w 2012 roku w ród uczniów szóstych 

klas szko y podstawowej i trzecich klas gimnazjum na terenie województwa l skiego. Badania 

mia y na celu okre lenie posiadanych przez respondentów kompetencji informatycznych oraz 

wskazanie zale no ci pomi dzy nimi a rodzajami aktywno ci uczniów w wiecie online. Diagno-

zuj  one równie  zjawisko uzale nienia m odzie y od Internetu. Rezultaty prezentowanych bada  

wskazuj  na potrzeb  dzia a  szko y w zakresie bezpiecznego korzystania przez dzieci i m odzie  

z Internetu. 
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Summary  

Youth in the online  world  and their computer competences  

The article presents results of the research carried out among sixth and tenth graders in 

schools of the Silesia region in 2012. The main purpose of studies was to define respondents’ IT 

competences and to show the relationships between them and the other types of students’ activities 

in the online world. The research diagnosed also the phenomenon of students’ addiction to the In-

ternet. The results of this study revealed that school should take some action focused on the safe 

Internet use by children and teenagers. 

 


