
WYNIKI ANKIETY DLA RODZIÓW 

„Książka – uczy, bawi, wychowuje” 

przeprowadzonej dnia 13 grudnia 2016 r. 

w Zespole Szkół w Krzepicach 

 

Ankieta miała na celu zbadanie wpływu czytania na rozwój młodzieży w środowisku naszej szkoły. 

 

LICZBA  RODZICÓW PODDANYCH BADANIU: 165 

 

1. Czy  Państwa dziecko ma w domu własną bibliotekę? 
a) tak – 146  
b) nie – 19  
 

 
 Na pytanie dotyczące posiadania przez młodzież własnej biblioteki, aż 88% badanych odpowiedziało twierdząco.  
 
2. Jeśli tak, to jakie książki się w niej znajdują? 

a)encyklopedyczno - informacyjne – 118  
b)popularnonaukowe – 67 
c)literatura piękna – 58  
d) lektury – 103  
e) inne  – 46  
 

 
Wśród znajdujących się w bibliotekach domowych pozycji książkowych dominują wydawnictwa encyklopedyczno – 
informacyjne i lektury. 



3. Z jakich źródeł pochodzą książki, które najczęściej czyta Państwa dziecko? 
a)biblioteka domowa – 100  
b)biblioteka szkolna – 94  
c)Miejska Biblioteka Publiczna – 75  
d) inne źródła – 13  

 

 
Podstawowymi źródłami, z których pochodzą  książki czytane przez szkolną młodzież, są biblioteki domowe                      
i biblioteka szkolna. Znaczna część uczniów korzysta z zasobów Miejskich Bibliotek Publicznych. Wskazując inne źródła 
zdobywania książek przez dzieci, rodzice najczęściej wymieniali: znajomych, rodzinę oraz Internet.  
 
4. Jakie książki Państwa dziecko wybiera najchętniej? 

a) przyrodnicze – 51  
b)historyczne – 39    
c)obyczajowe – 56  
d)fantastyczne – 59  
e)literatura piękna (w tym lektury szkolne) – 52  
f)inne – 13  

 

 
Według obserwacji rodziców młodzież najchętniej sięga po literaturę fantastyczną i obyczajową, następne w 
kolejności są lektury szkolne i książki przyrodnicze. Sporadycznie wymieniano biografię i kryminał.



5. Czy rozmawiacie Państwo z dzieckiem na temat przeczytanych książek? 
a) często – 35  
b) czasami – 127   
c) wcale – 3  

 

 
77% rodziców rozmawia z dziećmi na temat przeczytanych książek czasami, a tylko 21 % często. 3% badanych przyznaje, 
że nie rozmawia z dziećmi o książkach wcale. 
 
 
6. Czy Państwa dziecko czerpie wzorce zachowania z literatury? 

a) tak – 59  
b) nie – 11  
c) nie wiem – 95  

 

 
Ponad połowa rodziców nie potrafi ocenić czy dziecko czerpie wzorce zachowania z literatury. 36% ankietowanych 
uważa, że młodzież sięga po wzory z literatury. 



7. Czy  literatura ma wpływ na kształtowanie osobowości Państwa dziecka? 
a) tak – 116  
b) nie – 11  
c) nie wiem – 38  

 

 
70% respondentów uważa, że to jakie książki czyta dziecko decyduje o jego osobowości, 23 % nie ma zdania na ten 
temat, a zaledwie 7% uważa, że literatura nie ma wpływu na charakter. 
 
8. Czy  Państwa dziecko wykorzystuje treści zaczerpnięte z literatury w życiu codziennym? 

a) tak – 96  
b) nie – 15  
c) nie wiem – 54  

 

 
 
58% ankietowanych uważa, że dzieci wykorzystują treści zaczerpnięte  z literatury w życiu codziennym, 33 % nie ma 
zdania na ten temat.



9. Czy wydarzenia przedstawione w literaturze mogą wpływać na stan emocjonalny Państwa dziecka? 
a) tak – 116  
b) nie – 16  
c) nie wiem – 33  

 

 
Rodzice w przeważającej większości sądzą, że literatura ma wpływ na emocje dzieci, 20 % pytanych nie ma zadania na 
ten temat, a tylko 10%  uważa, że wydarzenia przedstawione w książkach w żaden sposób nie oddziałują na stan 
emocjonalny ich podopiecznych. 
 
10. Czy czytanie literatury ma wpływ na rozwój zasobu słownictwa Państwa dziecka? 

a) tak – 148  
b) nie – 7  
c) nie wiem – 10  

 

 
 
Według rodziców, czytanie książek wpływa na umiejętności wypowiadania się oraz poszerza zasób słownictwa dzieci. 

 
 



Wnioski: 

 

• książka powinna odgrywać znaczącą rolę we wszystkich fazach życia 

człowieka 

• książka powinna stać  się pretekstem do rozmowy, wymiany poglądów         

i myśli 

• książka uczy rozumieć siebie i innych 

• książka rozwija uczucia i zdolność empatii, wyrabia umiejętność wczuwania 

się w czyjąś sytuację 

• książka uczy etyki, przekazuje wzorce, skłania do namysłu nad tym,             

co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe 

• książka pomaga rozwijać język i słownictwo 
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