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Problemem badawczym była: chęć poznania świadomości i nawyków transportowych wśród  

dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Łącznie w badnaiu brało udział 108 dzieci.  

Z metryczki wynika, że odpowiedzi udzieliło nam 51 chłopców  i  57 dziewczynek. Najwięcej 

odpowiedzi uzyskaliśmy od grupy wiekowej 11-13 lat. Ankiety (CAWI) zostały 

przeprowadzone w formie online. Linki z arkuszem ankiety zostały wysłane mailowo do 

okolicznych szkół. 

Przejdźmy do wyników ankiety. 

W badaniu wzięło udział 108 respondentów. Większość, bo ponad 80% badanych zaznaczyło, 

że posiada sprawny rower, którym może się przemieszczać. 



 

Ankietowani jako środek transportu najczęściej wskazywali: pieszy spacer do szkoły. 

Możemy założyć, że 47 osób do szkoły udaje się na nogach. Jako drugi najpopularniejszy  

środek transportu wskazano samochód. Rowerem do szkoły dojeżdża 18 osób. 5 

ankietowanych jedzie do szkoły busem, 3 osoby skuterem, a jeden respondent wskazał 

deskorolkę, jako środek transportu. Pojawiła się odpowiedź: „skaczę”, którą możemy 

potraktować, jako żart. Ankieta miała formę internetową i anonimową, przez co wśród danych 

pojawiały się takie właśnie odpowiedzi. 

Większość respondentów zadeklarowało, że mieszka bardzo blisko szkoły (poniżej 1km) stąd 

wynika to, że mogą dotrzeć do niej pieszo.  Mimo tego, bardzo duża część do szkoły dociera 

samochodem. 

 



 

Jak wynika z wykresu, wciąż wiele osób nie wie, czy na terenie szkoły jest parking 

rowerowy. Blisko 45% zaznaczyło, że jego szkoła takiego parkingu nie posiada. 

 

Wykorzystując skalę Likerta, sprawdziliśmy nastawienie młodych ludzi do jazdy na rowerze. 

W wartościach, dla których 1- oznacza „nie lubię”, a 5-„bardzo lubię”. Większość dzieci 

odczuwa pozytywne emocje związane z jazdą na rowerze w wolnym czasie. Jedynie 10 osób 

wypełniających ankietę traktuje jazdę na rowerze, jako coś negatywnego. Znaczna część 

badanych, bo 86 osób lubi jeździć na rowerze. 

 

 



Na pytanie: Dlaczego lubisz jeździć na rowerze? otrzymaliśmy następujące odpowiedzi. Te 

które najczęściej się pojawiały,  zostały pogrubione. Cytujemy tu odpowiedzi ankietowanych:  

 Bo sprawia mi to przyjemność/radość/frajdę/ jest fajne 

 Ponieważ mogę się wtedy spotkać z przyjaciółmi oraz wykorzystać swój wolny czas 

 Ponieważ mogę wolny czas przeznaczyć na świeże powietrze 

 Ponieważ dobrze to wpływa na zdrowie i mogę wykorzystać swój wolny czas 

 Zepsuty niestety i mam hulajnogę elektryczną 

 Bo jest to przyjemne szybciej dotrzesz do wyznaczonego miejsca/ szybciej jestem 

w szkole 

 Poprawia mi się kondycja oraz poprawia mi się siła w nodze 

 Ponieważ to jest mój ulubiony sport/ bo ćwiczę mięśnie/chudnę 

 Lubię jeździć dlatego ze umożliwia mi szybszy transport 

 Bo to jest moja pasja 

 Jest to dla mnie forma relaksu 

 Ponieważ szybko docieram do szkoły 

 Robię triki i to jest fajne 

 Ponieważ wszędzie szybciej dojeżdżam 

 Można dobrze się zrelaksować 

 Ponieważ jeżdżenie na rowerze to bardzo ciekawe hobby. 

 Lubię przebywać na świeżym powietrzu 

 Bo poznaje świat 

 Ponieważ lubię w taki sposób spędzać wolny czas. 

 Bo mogę jeździć na boisko i w inne fajne miejsca w okolicy 

 Za dużo wysiłku (jeden z niewielu negatywnych  komentarzy) 

 



 

Kolejne pytanie dotyczyło posiadania karty rowerowej. Okazało się, że każdy chce mieć kartę 

rowerową. Oraz większość ją posiada. 

 

Krótka ankieta świadczy o pozytywnym nastawieniu dzieci do alternatywnych form 

transportu. To co można poprawić, to świadomość dotyczącą parkingów rowerowych w 

szkołach. Biorąc pod uwagę, że większość dzieci mieszka w bliskiej odległości od szkoły, 

warto, by częściej rezygnować z dojeżdżania do szkół samochodem, a pomyśleć o innych, 

zdrowych formach przemieszczania się.  


