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Wyniki badania

Poniższe diagramy prezentują wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 
listopadzie 2014 r. w Zespole Szkół nr 5 w Ełku. Celem badania było poruszenie 

problemu współczesnej młodzieży, tj. nadmiernego korzystania z komputerów i 
internetu/gier komputerowych. W badaniu wzięło udział 152 uczniów ZS nr 5. Badanie 
wykazało, że 46 % przebadanych uczniów spędza 7 lub więcej godzin dziennie przed 

komputerem. 52 % ankietowanych preferuje komputer od spotkania ze znajomymi. 
70 % uważa, że normą jest niewywiązanie się z obowiązków na rzecz przesiadywania 

przed komputerem. 30 % ankietowanych uważa, że może być uzależniona od komputera. 
32 % zdarzyło się choć raz opuścić szkołę, bo grało na komputerze.

Z ankiety wynika, że problem nadmiernego przesiadywania przed komputerem dotyczy nas 
bezpośrednio oraz jest powszechny. Kwestię tą należy zatem stale poruszać, aby uniknąć 

problemów oraz konsekwencji tego zachowania w przyszłości.
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grania	   surfowania	  w	  Internecie	  	   do	  pracy	  	  

12%	  

32%	  56%	  

Czy	  kiedykolwiek	  zdarzyło	  Ci	  się	  opuścić	  
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