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Projekt pt. „Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w dobie pandemii” jest drugą edycją projektu zrealizowanego na przełomie 2019

r. i 2020 r., dotyczącego aktywności fizycznej młodych Polaków, pt. „Bariery i szanse dla rozwoju aktywności fizycznej w Polsce”.

Obecna odsłona skupia się przede wszystkim na zmianach w zachowaniu proaktywnym dzieci i młodzieży ze względu na trwającą

pandemię choroby COVID-19. Trzonem projektu jest badanie, którego celem jest określenie aktualnego poziomu aktywności oraz

wpływ pandemii na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, również z perspektywy rodziców i nauczycieli. Badanie przeprowadzono

w następujących grupach: 4 grupy wiekowe (10-45 lat), grupa zawodowa nauczycieli oraz populacja generalna Polski. Raport z

badania będzie wykorzystany w celu ewaluacji oraz budowania programów aktywności fizycznej w Polsce w warunkach pandemii.

O PROJEKCIE…



Pandemia choroby COVID-19 zmieniła życie Polaków w stopniu zasadniczym. Zjawisko to nie ominęło również tak ważnej kwestii,

jak aktywność fizyczna młodych ludzi. Z dnia na dzień wszyscy uczniowie zmuszeni byli do przejścia ze stacjonarnego trybu nauki

do trybu online. Choć obecne pokolenie młodych Polaków bez problemu odnajduje się w świecie wirtualnym, to szybko okazało się,

że zdalna nauka nie jest dla nich naturalnym środowiskiem. Wiele przedmiotów, w tym wychowanie fizyczne nastręcza trudności,

zwłaszcza w kontekście konieczności realizacji podstawy programowej.

Zdalna nauka oznacza większą ilość czasu spędzaną w domu, bez możliwości uprawiania aktywności fizycznej. Zjawisko to

potęgował fakt, że przez kilka miesięcy, dzieci do lat 16 mogły w konkretnych godzinach wychodzić z domu wyłącznie pod opieką

dorosłych. Należało zatem, przeprowadzić drugą edycję ogólnopolskiego projektu pt. „Bariery i szanse dla rozwoju aktywności

fizycznej w Polsce”, którego realizacja przypadła na 2019 rok, czyli tuż przed wybuchem pandemii, aby dogłębnie przeanalizować

wpływ zaistniałych zmian na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Analiza komparatystyczna poprzednich wyników i obecnej

rzeczywistości jest niezbędna w celu stworzenia możliwości dynamicznego wprowadzania odpowiednich modyfikacji w projektach

upowszechniających postawy proaktywne.

UZASADNIENIE POTRZEBY 
REALIZACJI PROJEKTU 



Określenie aktualnego poziomu aktywności fizycznej oraz wpływu pandemii na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, również z

perspektywy rodziców i nauczycieli.

Zakres badania:

→ wizerunek aktywności fizycznej w dobie pandemii,

→ świadomość wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,

→ ocena dostępności i jakości infrastruktury,

→ ocena dostępności i jakości oferty,

→ oczekiwania wobec możliwości uprawiania aktywności fizycznej w dobie pandemii,

→ czynniki demotywujące do podejmowania aktywności fizycznej w dobie pandemii,

→ dobre praktyki rozwoju aktywności dzieci i młodzieży w dobie pandemii.

CELE BADANIA



Wyniki części
jakościowej



CELE BADANIA



→ Określenie wpływu pandemii na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.

→ Identyfikacja schematów zachowań i postaw związanych z aktywnością fizyczną w czasie pandemii.

→ Określenie wiedzy i przekonań związanych z aktywnością fizyczną dzieci w kontekście wpływu na zdrowie psychiczne i
fizyczne, rozwój etc.

→ Określenie percepcji lokalnej oferty w kontekście dostępności, jakości i atrakcyjności dla dzieci i młodzieży. Ocena dostępności
i jakości lokalnej infrastruktury.

→ Identyfikacja potrzeb i oczekiwań związanych z aktywnością fizyczną w przypadku kolejnego lockdown’u. Zidentyfikowanie
działań bodźcujących rozwój aktywności fizycznej w Polsce.

CELE BADANIA JAKOŚCIOWEGO



KRYTERIA DOBORU PRÓBY

DZIECI, MŁODZIEŻ I RODZICE

• Nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych. (3 FGI)
• Nauczyciele klas 4-8 szkół podstawowych. (3 FGI)
• Nauczyciele liceum / technikum. (3 FGI)

 Dzieci 10-14 lat, województwa: mazowieckie, podkarpackie. (1 FGI)
 Dzieci 10-14 lat, województwa: zachodnio-pomorskie,

świętokrzyskie. (2 FGI)
 Młodzież 15-18 lat, województwa: kujawsko-pomorskie,

małopolskie. (3 FGI)
 Młodzież 15-18 lat, województwa: dolnośląskie, lubelskie. (4 FGI)
 Rodzice dzieci 4-8 klas szkół podstawowych, województwa:

mazowieckie, małopolskie. (5 FGI)
 Rodzice młodzieży szkół średnich, województwa: wielkopolskie,

warmińsko-mazurskie. (6 FGI)

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO



→ Metoda: jakościowa

→ Technika: 6 x Focus Group Interview online i 9 x Individual In-Depth Interview online (przez platformę ZOOM)

→ Termin badania: lipiec 2021

OPIS TECHNIKI BADANIA

Sesje grupowe (FGI) polegają na dyskusji z grupą respondentów, prowadzonej przez wykwalifikowanego moderatora.
Respondenci reprezentują grupę docelową o tych samych charakterystykach. Techniki tej używa się w celu gromadzenia
jakościowej informacji, wygenerowanej w kontekście społecznym, dzięki dynamice kontaktów grupowych. Umożliwia to
docieranie do informacji odzwierciedlającej stereotypy i zbiorowe wyobrażenia funkcjonujące w danej zbiorowości, nie do
odtworzenia na poziomie wywiadu indywidualnego.
Technika wywiadu grupowego jest szczególnie przydatna w eksplorowaniu bardzo złożonych problemów, które w naturalny
sposób generują zróżnicowane postawy, zachowania i opinie społeczne.
Sesja grupowa trwa zazwyczaj ok. 2 godzin, tak by wszystkie cele badania mogły zostać wyczerpane.



PODSUMOWANIE I WNIOSKI



PODSUMOWANIE I WNIOSKI (1/2)

Od pewnego czasu można obserwować spadek aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Jest to prawdopodobnie skutek
rosnącego udziału czasu spędzanego przy komputerze lub telefonie. Dzieci spędzają czas przed ekranami, większość rzeczy robiąc
w świecie wirtualnym (kontakty z rówieśnikami, wspólne spędzanie czasu na grach, oglądanie filmów etc.).

Czas pandemii dodatkowo wzmocnił ten trend. Zamknięcie w domach, nauka zdalna sprzyjały siedzącemu trybowi życia.

Odizolowanie od innych dzieci sprawiło, że młodzież nie czuła motywacji do ruchu. Jakakolwiek aktywność w pojedynkę
wydawała się mało atrakcyjna.

Zaistniała sytuacja wydaje się najbardziej niepokoić dorosłych. Rodzice mają pełną świadomość do czego może doprowadzić brak
aktywności fizycznej ich dzieci. Jednocześnie, sami jednak nie podejmują wystarczającego wysiłku, żeby aktywizować dzieci,
dawać im dobry przykład własną postawą.

Opinie młodzieży ze szkół średnich są podzielone. Część młodych widzi negatywne konsekwencje pandemii i stara się im
przeciwdziałać. Jednak duża część młodzieży biernie poddaje się sytuacji, co doprowadza do zmęczenia, wypalenia, depresji.

Najmniej obaw przejawiają najmłodsze dzieci (szkoła podstawowa). Nie narzekają na brak ruchu, natomiast doskwiera im brak
kontaktu z rówieśnikami.



W czasie pandemii niezwykle ważna jest aktywizacja dzieci, motywowanie ich do ruchu. Wskazywano potencjał w następujących
działaniach:

→ realne lekcje w-f (nawet w trybie online), wymagające zarówno od nauczyciela, jak i od dzieci ruszania się,

→ motywacja poprzez rywalizację z nagrodami (uczeń, który najlepiej wykona zadanie, udokumentuje ćwiczenia, otrzyma
atrakcyjną nagrodę),

→ aktywizacja poprzez dorosłych – wspólne aktywne spędzanie czasu z rodzicami, nauczycielami,

→ organizowanie zajęć i aktywności w terenie (lekcje, wspólne zabawy, ogniska, sprzątanie lasu etc.),

→ propagowanie ćwiczeń online – treningi online etc.,

→ bezpłatne zajęcia ruchowe w małych grupach.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI (2/2)



WYNIKII



Wizerunek aktywności fizycznej w dobie 
pandemiiI



LEPSZY WYGLĄD
PRAWIDŁOWA SYLWETKA

Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania człowieka

WYDZIELANIE SIĘ ENDORFIN
DOTLENIENIE

LEPSZY NASTRÓJ LEPSZE FUNKCJONOWANIE 
MÓZGU

BRAK CHORÓB Z ZWIĄZANYCH Z 

OTYŁOŚCIĄ/Z WADAMI POSTAWY
BRAK OTYŁOŚCI

AKTYWNOŚĆ / RUCH LEPSZE ZDROWIE



WYMIAR FIZYCZNY

CIAŁO – lepszy wygląd skóry, większa sprężystość, aktywne mięśnie.

SYLWETKA – prawidłowa, wyprostowana. Zapobieganie wadom postawy / kręgosłupa.

KONDYCJA – większa wydolność organizmu, więcej siły. Mniejsze odczuwanie zmęczenia.

SPRAWNOŚĆ – ogólnie lepsza sprawność ruchowa, większe usportowienie.

ODPORNOŚĆ – rzadsze „łapanie” chorób. Organizm lepiej radzi sobie w zderzeniu z wirusami i bakteriami, a także ze

stresem.

Ruch zapewnia prawidłowe funkcjonowanie człowieka zarówno na wymiarze 
fizycznym, jak i psychicznym (1/2)



WYMIAR PSYCHICZNY / UMYSŁOWY

DOBRE SAMOPOCZUCIE – wynikające z zadowolenia dotyczącego swojego wyglądu, sprawności.

WYDZIELANIE SIĘ ENDORFIN (HORMON SZCZĘŚCIA) PODCZAS WYSIŁKU FIZYCZNEGO – mniejsza skłonność do smutku,

depresji.

LEPSZE FUNKCJONOWANIE DOTLENIONEGO MÓZGU – większa zdolność koncentracji, zapamiętywania. W przypadku dzieci

i młodzieży jest to szczególnie istotne, ponieważ przekłada się na lepsze przyswajanie wiedzy, łatwość uczenia się.

Ruch zapewnia prawidłowe funkcjonowanie człowieka zarówno na wymiarze 
fizycznym, jak i psychicznym (2/2)

W zdrowym ciele, zdrowy duch



→ Zarówno dzieci, młodzież, jak i rodzice mają świadomość jak istotny element życia stanowi aktywność

fizyczna.

→ Szkoła uczy zasad zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania (akcje typu: „jedz owoce i warzywa”, „pij mleko’”‚ „5 porcji

warzyw i owoców dziennie” etc.).

→ Zgodnie z najnowszymi trendami, to właśnie ruch stanowi podstawę piramidy dobrego funkcjonowania i żywienia

człowieka.

→ Szczególnie dzieci potrzebują aktywności. Dzięki niej uczą się koordynacji ruchowej. Sprawność fizyczna pozytywnie

wpływa nie tylko na ich ogólną kondycję, ale również na rozwój psychiczny i emocjonalny (mniejsza podatność na stres).

Dzieci wiedzą, że sport to zdrowie



→ Problem otyłości staje się coraz bardziej powszechny, również wśród najmłodszej

części społeczeństwa.

→ Nawet dzieci w wieku szkolnym mają świadomość, że nadwaga to nie tylko mniej

atrakcyjny wygląd, ale również podstawa wielu poważnych chorób (np. cukrzycy).

→ Rozwojowi otyłości sprzyja brak ruchu. Dzieci i młodzież spędzają coraz więcej

czasu w postawie biernej przed komputerem, smartfonem. Wirtualny świat staje się

bardziej atrakcyjny niż ten rzeczywisty. Mając do wyboru grę komputerową czy

wyjście na podwórko, często wybierany jest ten pierwszy wariant. Nawet

komunikacja z rówieśnikami w dużej mierze, odbywa się za pomocą mediów

społecznościowych, a nie przez bezpośredni kontakt.

Aktywność fizyczna pozwala uniknąć otyłości



→ Wszyscy zgodnie przyznają i są w pełni świadomi, że ruch ma ogromne znaczenie dla zdrowia.

→ Jednak na co dzień, w praktyce, często stawiany jest on na ostatnim miejscu.

→ RODZICE NIE DAJĄ DOBREGO PRZYKŁADU – ponieważ często sami się nie ruszają, nie są aktywni, mają

nadwagę, nie prowadzą zdrowego stylu życia. Dzieci powielają wzorce, jakie przekazują im rodzice. Nie wystarczy

zatem wiedza i edukacja. Potrzebna jest jeszcze aktywizacja dorosłych na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży.

→ ZDOBYWANIE WIEDZY / DOBRE WYNIKI W NAUCE SĄ NAJWAŻNIEJSZE – mając do wyboru poświęcenia czasu i

pieniędzy na naukę lub sport, rodzice najczęściej wybierają naukę. Wolą wozić dzieci i finansować dodatkowe lekcje

języków obcych czy korepetycje, a nie zajęcia ruchowe. Wynika to z głęboko zakorzenionego przekonania, że wiedza

zapewni dzieciom lepszy start w dorosłe życie, pomoże w zdobyciu dobrze płatnego zawodu etc.

→ Przeciążenie dzieci i młodzieży liczbą zajęć i obowiązków (nauka, odrabianie lekcji, zajęcia dodatkowe) powoduje,

że na aktywność ruchową często nie ma już ani czasu, ani środków.

Mimo świadomości dobroczynnego działania ruchu, wciąż jednak pozostaje on 
marginalizowany



„No przecież wiadomo, że ruch to zdrowie. Trzeba się
ruszać. Jak ktoś nic nie robi, to jest gruby i później
może zachorować”
Dzieci 10-14 lat, woj. mazowieckie, podkarpackie „Zwłaszcza dzieci powinny się wybiegać, spożytkować

gdzieś tę energię, którą mają. Siedzenie w domu źle na
nie wpływa, robią się nieznośne”

Rodzice, szkoła podstawowa„Jak człowiek się nie rusza, to robi się taki ospały, nic
mu się nie chce”

Dzieci 10-14 lat, woj. zachodnio-pomorskie, świętokrzyskie

Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie – wypowiedzi respondentów:

„Teraz jest moda na bycie aktywnym, fit. Tylko to
trzeba się przemóc. Później jak się już zaskoczy, to
idzie łatwiej i nawet się człowiek uzależnia od tego
ruchu”

Młodzież 15-18 lat, woj. kujawsko-pomorskie, małopolskie

„Brak ruchu, aktywności, zamknięcie w domach,
wpływa na młodych depresyjnie. Tracą chęć do
wszystkiego. Nic im się już nie chce”

Rodzice, szkoła średnia



Wizerunek aktywności fizycznej w dobie 
pandemiiI



Pandemia w sposób zdecydowany zredukowała aktywność fizyczną dzieci i młodzieży

PRZED PANDEMIĄ

 Dzieci i młodzież zamknięte są w domach. Nie chodzą do szkoły.
Mają ograniczoną możliwość wychodzenia na powietrze (do godz. 16
tylko w obecności dorosłych)

 Znaczne ograniczenie aktywności podczas lekcji w-f.
 Zawieszenie dużej części zajęć dodatkowych, w tym również zajęć

sportowych.
 Ograniczenie kontaktu z rówieśnikami (w obawie przed zarażeniem).

W konsekwencji brak ruchu – samemu nie chce się nic robić, jest
zbyt nudno.

 Uczniowie muszą fizycznie dotrzeć do szkoły i z powrotem do domu
– już samo to wymaga ruchu.

 Uczestniczenie w lekcjach w-f w szkołach – na boiskach, halach etc.
 Uczestniczenie w dodatkowych zajęciach SKS w szkole po lekcjach.
 Uczestniczenie w dodatkowych, płatnych zajęciach sportowych.
 Spędzanie czasu na powietrzu w grupach rówieśniczych (po lekcjach,

w drodze do domu).

W CZASIE PANDEMII



→ W kontekście zamknięcia szkół oraz rządowych ograniczeń w samodzielnym wychodzeniu dzieci na zewnątrz

oczywiste jest, że aktywność ruchowa dzieci i młodzieży drastycznie zmalała.

→ Dodatkowo, w przypadku zachorowania któregoś z domowników na COVID-19, dzieci i młodzież również podlegały

obowiązkowi kwarantanny, co oznaczało całkowitą izolację i zamknięcie w czterech ścianach. Było to dla nich

bardzo trudne, czasami wręcz traumatyczne przeżycie.

Odgórne wytyczne zamknęły dzieci i młodzież w domach



 Nagła konfrontacja z sytuacją pandemii była dla dzieci i młodzieży całkowicie nowym, nieznanym dotąd

doświadczeniem.

 Nie wiadomo było jak się do tego odnieść, jak się zachować. Zabrakło pomocy psychologicznej, wskazówek jak

sobie poradzić z nową, trudną sytuacją.

 Wśród dzieci i młodzieży pojawiły się stany SMUTKU, APATII, LĘKU, NIEPEWNOŚCI, które wynikały z

szeregu czynników:

→ choroby w rodzinie – lęk o zdrowie najbliższych, strach przed śmiercią,

→ śmierci bliskich,

→ informacji podawanych przez media – potęgujące strach (codzienne doniesienia o rosnącej liczbie

zakażeń, przypadków śmiertelnych etc.),

→ chaosu, niepewności – wciąż nowe doniesienia dotyczące organizacji nauki, terminów zamykania /

otwierania szkół, prognozowanego czasu trwania pandemii, kolejnych obostrzeń etc.

→ ograniczonego kontaktu z rówieśnikami.

Sytuacja pandemii sprzyjała stanom depresyjnym



→ Dla młodych ludzi bezpośredni kontakt z rówieśnikami jest niezwykle ważny. Wspólne spędzanie czasu sprzyja

zabawom, aktywności, ruchowi.

→ Udane relacje przyjacielskie, koleżeńskie przekładają się na pozytywny nastrój, dobry stan psychiczny.

→ Tymczasem pandemia, w znaczący sposób ograniczyła bezpośredni kontakt dzieci i młodzieży z rówieśnikami.

Wpłynął na to brak szkoły, strach przed zarażeniem się od kolegów/koleżanek z podwórka.

→ W konsekwencji dzieci zostały pozostawione same sobie, w całkowitym odcięciu i izolacji.

→ Urwała się część dotychczasowych kontaktów.

→ Był to kolejny czynnik wzmagający nudę, poczucie beznadziei, depresję.

Podczas pandemii rozluźniły się relacje rówieśnicze



Na naturalne rozleniwienie dzieci i młodzieży w czasie pandemii wpłynęły:

→ brak konieczności chodzenia do szkoły, codziennego wstawania, ubierania się etc.,

→ mniejszy wysiłek wkładany w zajęcia szkolne – część lekcji można było „przespać” przy wyłączonej kamerce,

łatwiej było ściągać,

→ większa część dnia spędzona w pozycji siedzącej przed komputerem (nużący wpływ światła ekranu),

→ mniej interesujące lekcje (nauczycielom trudniej było poprowadzić zajęcia w porywający, kreatywny sposób),

→ ograniczony kontakt z rówieśnikami – brak wspólnych wyjść, pomysłów etc.

Pandemia wpłynęła na ogólne rozleniwienie dzieci i młodzieży

W konsekwencji dzieci i młodzież ogarniała nuda. Nie chciało się już nic
robić. Brakowało motywacji, chęci wyjścia na podwórko, na spacer, zrobienia
czegoś (co będę robić samemu?).



W takich sytuacjach ratunek dla młodych ludzi może płynąć z dwóch źródeł:

→ własna siła charakteru, determinacja – częstsza u starszej młodzieży, która jest bardziej świadoma swojego

stanu i podejmuje działania zaradcze, żeby się z niego wyrwać.

→ motywacja płynąca z zewnątrz (od rodziców, nauczycieli), potrzebna szczególnie młodszym dzieciom, ale nie

tylko – dawanie przykładu własną postawą, zachęcanie do wspólnej aktywności.

Stany depresyjne, lęk, smutek, samotność nie sprzyjają aktywności

Złe samopoczucie psychiczne, depresja często objawiają się poczuciem całkowitego braku sensu, apatii. Nie chce się
wstać z łóżka, nie chce się nic robić. Trudno w takiej sytuacji o podejmowanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej.



 Dzieci ze szkoły podstawowej są mniej świadome negatywnego skutku pandemii na swoje zdrowie. Nie widzą

bezpośredniego powiązania. Bardziej widoczne jest to dla ich rodziców.

 Natomiast, starsza młodzież ze szkół średnich zauważa jak nauka zdalna wpływa na ich samopoczucie:

→ bóle głowy po całym dniu spędzonym przed komputerem,

→ bóle oczu, łzawienie, opuchnięcie,

→ bóle pleców, kręgosłupa,

→ nadwaga.

 W związku z większą świadomością, młodzież licealna częściej podejmuje działania zapobiegające złemu

samopoczuciu, ogranicza czas spędzany przed ekranem etc.

 Młodsze dzieci nie mają takiej samokontroli. Wymagają większego wsparcia osób dorosłych.

Pandemia wpłynęła negatywnie na zdrowie dzieci i młodzieży



„Przez pandemię pourywały się niektóre znajomości. Nie
można już wrócić do tego jak było wcześniej”.

Młodzież, 15-18 lat, woj. kujawsko-pomorskie, małopolskie „Chodziłem z rodzicami na spacery, sam wychodziłem z
psem. I to wszystko. Na podwórko nie mogłem
wychodzić z kolegami.”

Dzieci, 10-14 lat, woj. mazowieckie, podkarpackie
„Moja mama bała się bardzo zarażenia i nie mogliśmy
wychodzić z domu. Na początku mi się podobało, nie
trzeba było wstawać rano, ale później myślałam, że
zwariuję. Musiałam coś ze sobą zrobić. Inaczej
wpadłabym w depresję.”

Młodzież, 15-18 lat, woj. kujawsko-pomorskie, małopolskie

Aktywność w czasie pandemii – wypowiedzi respondentów:

„Jeżeli będą kolejne fale i pandemia jeszcze potrwa, to
już w ogóle przestaniemy się normalnie kontaktować i
spotykać w realu. Odzwyczaimy się.”

Młodzież, 15-18 lat, woj. dolnośląskie, lubelskie

„Zauważyłam, że jak można już było wychodzić,
spotykać się ze znajomymi, to mojemu dziecku po
prostu się nie chciało. Odzwyczaił się. Teraz woli
siedzieć sam. Niepokoję się tym.”

Rodzice, szkoła średnia



Lekcje wychowania fizycznego w czasie
pandemiiI



PRZEBIEG LEKCJI W-F PODCZAS NAUKI ZDALNEJ

 Teoria dotycząca dyscyplin sportowych – filmy czy prezentacje dotyczące zasad gier, wielkości boisk etc.

 Oglądanie filmów z ćwiczeniami, ale bez konieczności ich wykonywania.

 Zadawanie uczniom ćwiczeń wymagających udokumentowania, np. przebiegnięcie czy przejechanie rowerem

określonej liczby km i przesłanie screen’a z trasą nauczycielowi. Taka praktyka sprzyjała jednak nadużyciom ze

strony uczniów (wysyłanie fałszywych screen’ów, nabijanie km poprzez machanie ręką, a nie rzeczywisty bieg czy

jazdę etc.).

 Ograniczenie lekcji do sprawdzenia obecności.

 Odwoływanie lekcji w-f.

W percepcji zarówno dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców, lekcje w-f w czasie 
pandemii pozostawiały wiele do życzenia

→ Jednym z optymalnych i najbardziej oczywistych rozwiązań dla lekcji w-f online, byłoby ćwiczenie wraz z nauczycielem przy
włączonych kamerkach (nauczyciel pokazuje ćwiczenia, uczniowie je powtarzają).

→ Jednak, zdaniem wielu uczniów i rodziców, nauczycielom nie chce się wdrażać takiego rozwiązania, ponieważ wymagałoby to
od nich wysiłku.



„Jak starszy nauczyciel każe sobie przysyłać filmiki i
zdjęcia dziewczyn jak ćwiczą, to jest to dziwne. Nie
zamierzam tego robić.”

Młodzież, 15-18 lat, woj. dolnośląskie, lubelskie

„Pan kazał nam biegać, a później wysyłać wynik
telefonem, ale można było znaleźć jakieś gotowe
screeny w internecie. Ja nie lubię jak mnie ktoś do
czegoś zmusza w ten sposób.”

Młodzież, 15-18 lat, woj. dolnośląskie, lubelskie

Przebieg lekcji w-f – wypowiedzi respondentów:

„Trudno to nazwać w ogóle w-fem. To kpina była.
Szkoła kompletnie sobie nie poradziła z tematem.
Nauczycielom się nie chciało. Woleli pieniądze brać za
nic.”

Rodzice, szkoła podstawowa.

„Naszego pana od wf nie obchodziło czy jesteśmy na
lekcji czy nie. W ogóle praktycznie nie było wf.
Wystarczyło tylko kliknąć, że jest się obecnym.”

Dzieci, 10-14 lat, woj. mazowieckie, podkarpackie.

„Nauczycielom nie chciało się wysilać. Mieli urlop. Nie
musieli nic robić.”

Dzieci 10-14 lat, woj. zachodnio-pomorskie, świętokrzyskie

„Oglądaliśmy filmy o wymiarach boiska do piłki nożnej
albo inne kompletnie bezużyteczne rzeczy.”

Dzieci, 10-14 lat, woj. Zachodnio-pomorskie, świętokrzyskie



Sposoby radzenia sobie z brakiem aktywności
podczas pandemiiI



Po jakimś czasie trwania pandemii, część młodych ludzi (szkoła średnia) zaczęła dostrzegać negatywne 

skutki zaistniałej sytuacji.

Osoby o silnej osobowości, nie poddające się, nieulegające poczuciu beznadziei zaczęły szukać 

rozwiązań we własnym zakresie.

Pierwszym ważnym aspektem była SAMOKONTROLA – kontrolowanie czasu spędzanego przed 

komputerem, dbanie o przebywanie na świeżym powietrzu, zmuszanie się do wysiłku fizycznego.

Drugim sposobem radzenia sobie z pandemią i wynikającym z niej ograniczeniem aktywności fizycznej, 

było ĆWICZENIE NA WŁASNĄ RĘKĘ W DOMU:

→ ćwiczenia na sprzętach, z ciężarkami, tworzenie własnych „mini siłowni” (chłopcy),

→ ćwiczenia z trenerami internetowymi (zajęcia online),

→ joga – która zyskała popularność w czasie pandemii, szczególnie wśród dziewcząt. Nie tylko 

jest ona formą aktywności fizycznej, ale wpływa również pozytywnie na psychikę, wycisza, 

zmniejsza stres etc.

ĆWICZENIE W DOMU



Wiele młodych osób narzucało sobie konieczność wyjścia na dwór (młodzież) lub było do tego

zmuszanych (dzieci).

Posiadacze psów docenili swoje czworonogi, ponieważ obowiązek ich wyprowadzania był przy

okazji pretekstem do wyjścia z domu, ruszenia się, przespacerowania.

Częstą formą aktywności były wspólne, rodzinne spacery. Dorośli obligowali dzieci do tego, żeby

wstały zza biurka i wyszły z nimi na zewnątrz (do lasu, do parku).

SPACERY



Część dzieci i młodzieży, mimo pandemii mogła kontynuować płatne zajęcia sportowe.

O ile, w czasie pierwszej fali zakażeń, większość aktywności została całkowicie zawieszona, o tyle w kolejnych

falach część zajęć była kontynuowana, tyle, że w mniejszych grupach.

Udział w płatnych zajęciach sportowych w małych grupach:

→ pływanie,

→ taniec,

→ piłka nożna,

→ sporty walki.

NIE ZAWIESZANIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH



W pojedynczych przypadkach pandemia przyczyniła się do wzrostu aktywności fizycznej.

Możliwość dłuższego wyspania się, wypoczęcie, więcej czasu dla siebie sprzyjały rozwojowi

i pielęgnowaniu własnych pasji, w tym również sportowych.

Większa ilość czasu spędzanego w domu spowodowała również, że część młodzieży zaczęła

bardziej myśleć o zdrowym stylu życia, odżywianiu (czytanie publikacji na ten temat, samodzielne

przygotowywanie pełnowartościowych posiłków etc.).

Była to nie tylko chęć pełniejszego zadbania o siebie, ale też próba ochronienia się przed wirusem

(podniesienie własnej odporności).

WZMOŻONA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA. POPRAWA STYLU ŻYCIA



Pojawiły się przypadki, kiedy młodzi ludzie (szkoła średnia) postanowili wykorzystać czas pandemii (więcej

czasu wolnego) na pracę dorywczą.

Jest ona również formą aktywności – trzeba fizycznie pójść do pracy, wykonuje się określone czynności etc.

PRACA ZAROBKOWA



„Czułam, że coraz bardziej nic mi się nie chce,
mogłabym tylko leżeć, musiałam coś z tym zrobić.
Wtedy trafiłam gdzieś na jogę. Postanowiłam
spróbować. Joga również wycisza, relaksuje, jest dobra
na niepewne, stresujące czasy pandemii.”

Młodzież, 15-18 lat, woj. dolnośląskie, lubelskie

„Mój syn miał normalnie treningi piłkarskie. A dzięki
temu, że w szkole było mniej zajęć, był mniej
obciążony nauką, mógł się wyspać, zaczął mieć
większe sukcesy w sporcie.”

Rodzice, szkoła podstawowa

„Ja w czasie pandemii nawet więcej zacząłem się
ruszać. Miałem w końcu na to czas. Zacząłem ćwiczyć
w domu, pracować nad masą ciała.”

Młodzież, 15-18 lat, woj. kujawsko-pomorskie, małopolskie

Sposoby radzenia sobie z brakiem aktywności – wypowiedzi respondentów



Lokalna oferta aktywności i infrastruktury dla 
dzieci i młodzieżyI



 Mieszkańcy zarówno większych, jak i mniejszych miejscowości przyznają,

że mają dostęp do infrastruktury sprzyjającej aktywności fizycznej –

siłownie na świeżym powietrzu, ścieżki zdrowia, ścieżki rowerowe, boiska, place

zabaw dla dzieci etc.

 Problemem jest jednak to, że nie korzysta się z nich zbyt często. Brakuje

motywacji, chęci, samozaparcia. Samemu trudno się ruszyć, zmobilizować do

ruchu.

 Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Wydaje się, że łatwiej

jest coś robić wspólnie, w grupie niż w pojedynkę.

Infrastruktura umożliwiająca aktywność fizyczną wydaje się dość dobrze rozwinięta



 Dzieci chętniej uczestniczą w zajęciach grupowych, zorganizowanych.

 Jednak najbardziej atrakcyjna oferta na ogół jest płatna. Nie wszystkich

rodziców stać na opłacanie dodatkowych zajęć sportowych. Tym bardziej, że

często na pierwszym miejscu, przed sportem, stawiana jest nauka (języki obce,

korepetycje), za które również trzeba płacić.

 Oferta bezpłatnych zajęć organizowanych przez szkołę jest dość ograniczona:

→ mały wybór dyscyplin sportowych, np. tylko piłka nożna,

→ ograniczona liczba miejsc,

→ zajęcia jedynie dla najbardziej zdolnych, usportowionych dzieci,

→ zajęcia w godzinach kolidujących z lekcjami.

Znaczna część atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci jest płatna



Większa oferta zajęć skierowana jest do młodszych dzieci

DZIECI SZKOŁA PODSTAWOWA

 Większa liczba zajęć lekcyjnych, przedmioty zawodowe, praca
dorywcza – mniej czasu na aktywność fizyczną.

 Aktywność wymaga już większego zaangażowania – nie dzieje się to
„przy okazji”, podczas zabawy na podwórku.

 Uboższa oferta zajęć bezpłatnych w szkole.
 Zajęcia płatne stanowią ofertę skierowaną również do dorosłych.

Nie ma propozycji skierowanej specjalnie do tej grupy wiekowej.

 Mniejsza liczba zajęć lekcyjnych, więcej czasu na dodatkowe
aktywności.

 Im młodsze dzieci, tym łatwiej o aktywność fizyczną. Młodszym
dzieciom wystarczy plac zabaw, podwórko i rówieśnicy, żeby biegać,
przebywać na powietrzu etc.

 Większa oferta zajęć pozalekcyjnych zarówno bezpłatnych (SKS), jak
też i płatnych (sekcje pływackie, piłki nożnej, sportów walki etc.).

MŁODZIEŻ SZKOŁA ŚREDNIA



„W szkole jest SKS, piłka nożna, ale ja nie mogę
chodzić, bo wtedy mam lekcje.”

Dzieci, 10-14 lat, woj. mazowieckie, podkarpackie

Infrastruktura i oferta zajęć – wypowiedzi respondentów:

„Dzieci chętnie by chodziły na zajęcia sportowe. Teraz,
w wakacje, są w szkole takie zajęcia bezpłatne od 7 do
9 rano i moje dziecko chodzi. Chce mu się wstawać,
więc to o czymś świadczy. Później są już półkolonie
płatne, więc dzieci nie mają dostępu do infrastruktury
szkoły.”

Rodzice, szkoła podstawowa

„Raczej nie ma takich zajęć. A jak są to płatne, trzeba
dojeżdżać.”

Dzieci, 10-14 lat, woj. mazowieckie, podkarpackie

„Powstało boisko i taka siłownia na zewnątrz. Więc jest
gdzie pójść. I ścieżki rowerowe są. Tylko musi się chcieć.
Nie ma tam jakoś dużo ludzi.”

Młodzież, 15-18 lat, woj. dolnośląskie, lubelskie



Potrzeby i oczekiwania związane z 
aktywnością fizyczną w przypadku

kolejnego lockdownu
I



 Zdecydowana większość respondentów zarówno wśród dzieci, młodzieży i

dorosłych, wolałaby uniknąć całkowitego lockdown’u.

 Zachowanie trybu nauki hybrydowej byłoby dobrym wyjściem z sytuacji –

dzieci musiałyby przynajmniej częściowo chodzić do szkoły.

NAUKA HYBRYDOWA



 Oczekiwanym rozwiązaniem jest między innymi organizowanie zajęć w terenie –

lekcje tematyczne z wybranych przedmiotów.

 Również w-f mógłby - przynajmniej częściowo odbywać się na świeżym

powietrzu:

→ gry zespołowe typu podchody, rywalizacja między zespołami / klasami,

→ ogniska,

→ wspólne sanki w zimie,

→ rzucanie się śnieżkami etc.

LEKCJE W TERENIE



 Istnieje oczekiwanie, że niezależnie od pandemii, nawet w trybie online, lekcje w-f

będą polegały na ćwiczeniu, a nie na teorii.

 Zdaniem uczniów, na lekcjach w-f nauczyciel powinien ćwiczyć razem z

wychowankami – nauczyciel pokazuje jak ćwiczyć, a dzieci to powtarzają (przy

włączonych kamerach, w strojach do w-f).

PRAWDZIWE LEKCJE W-F



 Kontynuowanie wypracowanego schematu ćwiczenia w domu, korzystanie

z treningów online.

ĆWICZENIE W DOMU



 Dobrą motywacją dla dzieci i młodzieży jest współzawodnictwo.

 Nauczyciel mógłby zorganizować w klasie rodzaj zawodów, np. kto przejdzie większą liczbę kroków w

ciągu dnia / tygodnia. Screen’y z ekranu telefonu, na którym widać trasę, liczbę kroków / km są

przesyłane do nauczyciela. Osoby z najlepszymi wynikami otrzymują atrakcyjne nagrody (np. sprzęt

sportowy, bony zakupowe, wejściówki do obiektów sportowych etc.).

MOTYWOWANIE POPRZEZ RYWALIZACJĘ



 Dobry przykład powinien iść z góry.

 Rodzice nie tylko powinni zachęcać i motywować swoje dzieci do ruchu, ale

również sami powinni w tym aktywnie uczestniczyć.

 Dzieciom, które widzą aktywność sportową rodziców, łatwiej jest podjąć własny

wysiłek.

MOTYWOWANIE POPRZEZ PRZYKŁAD DAWANY 
PRZEZ DOROSŁYCH



 Dobrą i oczekiwaną praktyką w czasie pandemii jest możliwość kontynuowania

dodatkowych zajęć sportowych w małych grupach.

 Optymalnie byłoby gdyby tego typu zajęcia organizowane były nie tylko odpłatnie,

ale również bezpłatnie w szkołach w ramach SKS czy w domach kultury.

DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE W MAŁYCH GRUPACH



 Istnieje przeświadczenie, że kolejne fale pandemii powinny być już łatwiejsze, ponieważ zdążyliśmy się

przyzwyczaić do zaistniałej sytuacji, każdy wypracował jakieś sposoby radzenia sobie z sytuacją.

 Jednak z drugiej strony, pojawiają się też głosy, że im dłużej pandemia będzie trwała, im więcej będzie

kolejnych fal zachorowań przed nami, tym kondycja społeczeństwa będzie gorsza. Szczególnie dla dzieci

i młodzieży kolejne lockdown’y, nauka zdalna, może okazać się destrukcyjna. Młodzi ludzie, dzieci

potrzebują ruchu, aktywności, czasu spędzanego z rówieśnikami.

WYPRACOWANY SPOSÓB RADZENIA SOBIE Z SYTUACJĄ



Wyniki części
ilościowej



NOTA METODOLOGICZNA



Czas realizacji: czerwiec / lipiec 2021 r.

Jednostka badawcza: Dzieci i młodzież w wieku 10-
18 lat; dorośli w wieku 25-65 lat, nauczyciele
wychowania fizycznego

Miejsce badania: Badanie ogólnopolskie

Technika: Badanie zostało zrealizowane techniką
mieszaną: metodą telefonicznych standaryzowanych
wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych
komputerowo (CATI) oraz metodą standaryzowanych
wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych
komputerowo (CAWI)

Jednostka badania PRÓBA

Dzieci 10 -14 lat N = 500

Młodzież 15 -18 lat N = 500

Dorośli 25-65 lat N = 1000

Nauczyciele wychowania fizycznego
(klasy 1 – 3 oraz 4 – 8)

N = 1000

NOTA METODOLOGICZNA



DZIECI i MŁODZIEŻ



PODSUMOWANIE



PODSUMOWANIE: DZIECI I MŁODZIEŻ 1/2

Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat, w ciągu 7. dni poprzedzających badanie były średnio często aktywne fizyczne.
Niewątpliwie wpływ na to miała pandemia. Aktywność fizyczną przez większość dni tygodnia (minimum 4 razy) wynosi obecnie
41 proc., gdzie przed wybuchem pandemii był to odsetek na poziomie połowy wskazań. Równocześnie wzrosły odsetki osób, które
w ciągu tygodnia przeznaczały na ruch 60 minut dziennie przez 1-2 dni lub w ogóle nie były aktywne fizycznie.

Co więcej, zmniejszył się także wskaźnik uprawiania intensywnej aktywności fizycznej, powodującej zmęczenie i „utratę tchu”.
Notujemy spadek odsetka osób deklarujących intensywny ruch 2-3 razy w tygodniu oraz (choć tu dość nieznacznie) codziennie, z
równoczesnym wzrostem odpowiedzi „rzadziej niż raz na dwa tygodnie” (o 11 p.p.).

Pandemia nie zdeterminowała natomiast udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Na pytania o aktywność fizyczną
podczas dodatkowych aktywności ruchowych, innych niż lekcje w-fu, twierdząco odpowiedziało po około 45 proc. badanej
młodzieży zarówno w odniesieniu do zorganizowanych sportów drużynowych, jak i sportów indywidualnych. Chłopcy znacznie
częściej niż dziewczęta uczestniczą regularnie w dodatkowych zajęciach sportowych, przy czym głównie w zorganizowanych
sportach drużynowych. O ile sporty w grupie częściej wybierają dzieci młodsze: między 10 a 14 rokiem życia, o tyle sporty
indywidualne częściej regularnie uprawia młodzież w wieku 15 -18 lat.

Najczęściej uprawianą przez dzieci i młodzież w ostatnim roku szkolnym aktywnością fizyczną było spacerowanie (59 proc.). Dalej
uplasowała się jazda na rowerze (45 proc.). Co trzeci grał w piłkę nożną. Choć TOP 5 aktywności uprawianych przez dzieci i
młodzież zarówno przed, jak i podczas pandemii to w dalszym ciągu spacery, jazda na rowerze, siatkówka, piłka nożna i biegi, to
jednak zmieniła się ich hierarchia. Obecnie na popularności znacznie zyskuje spacerowanie, spada natomiast popularność
sportów grupowych jak siatkówka, ale i indywidualnych jak bieganie.



PODSUMOWANIE: DZIECI I MŁODZIEŻ 2/2

Blisko co drugi badany wskazał, że pandemia i związane z nią izolacja oraz lockdown’y to główny czynnik demotywujący go do
uprawiania sportu. Ten fakt nie zaskakuje. Dalej, zarówno przed jak i podczas pandemii, do aktywności fizycznej zniechęcają
lenistwo i przeciążenie nauką.

Pandemia odcisnęła piętno na chęci i częstotliwości uczestnictwa w lekcjach w-f. W dobie nauki online obserwujemy
spadek niechęci do udziału w zajęciach w-f, ale także chęci do aktywnego uczestnictwa, kosztem rosnącej obojętności. W
odniesieniu do częstotliwości udziału w zajęciach w-f obserwujemy wyraźne różnice w zestawieniu lekcji zdalnych a nauki
stacjonarnej. Przed pandemią wskaźnik deklarowanego udziału w prawie każdych lub większości zajęć wynosił 76 proc., gdzie
teraz jest to tylko 46 proc. Na domiar tego, podczas nauki online notujemy aż o 33 p.p. wzrost osób deklarujących udział w małej
części zajęć wychowania fizycznego.

Chętniej w lekcjach w-f uczestniczą chłopcy niż dziewczęta. Równocześnie chłopcy częściej brali udział większości lub w prawie
każdych zajęciach.



Aktywność fizyczna dzieci i młodzieżyII
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Przypomnij sobie ostatnie 7 dni. W ilu z nich przeznaczyłeś/aś na aktywność 
fizyczną co najmniej 60 minut?

01 DEKLAROWANA, TYGODNIOWA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat w
ciągu 7. dni poprzedzających badanie były
średnio często aktywne fizyczne. Na poziomie
deklaracji, po około co piąty badany uprawiał
sport (przez co najmniej 60 minut) przez 3 lub
4 dni, 12 proc. przez 5 dni, a 7 proc. przez 6
dni. Rozkład odpowiedzi skrajnych to
odpowiednio: ani jednego dnia - 9 proc. i
każdego dnia tygodnia - 4 proc.

60 min

Aktywność fizyczna przez większość tygodnia, minimum 
4 razy w tygodniu

50
%

41
%

Przed pandemią (2020 r.) Pandemia (2021 r.)

-9 p.p.

Łączne odsetki odpowiedzi 4 i więcej. 



01 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POWODUJĄCA „BRAK TCHU”
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tygodniu
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tygodniu

Raz w tygodniu Raz na dwa
tygodnie

Rzadziej

Jak często w tygodniu masz aktywność fizyczną, która powoduje, że brakuje ci 
tchu”, masz szybszy oddech i czujesz zmęczenie?

Najwięcej dzieci i młodzieży deklaruje, że 2-3
razy w tygodniu doświadcza intensywnej
aktywności fizycznej, która wywołuje szybszy
oddech i zmęczenie. Częściej, czyli 4-6 razy
tygodniowo takiej aktywności doświadcza 14
proc., a o połowę mniej codziennie. Stosunkowo
rzadko, czyli raz na dwa tygodnie i mniej,
aktywności powodującej „brak tchu”
doświadcza co czwarty respondent.

16
%

59
%

25
%

25
%

54
%

21
%

Raz na dwa tygodnie i
rzadziej

1-3 razy w tygodniu 4 razy i częściej

Przed pandemią (2020 r.) Pandemia (2021 r.)

Intensywna aktywność fizyczna przed i w trakcie pandemii

Łączne odsetki odpowiedzi. 



01 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED I W PANDEMII 

Pandemia przyczyniła się do spadku
aktywności dzieci i młodzieży - ogółem, przez
większość tygodnia (przez co najmniej 4 dni)
aktywność fizyczną przez minimum godzinę
uprawiało więcej niż czterech na dziesięciu
badanych, gdzie przed wybuchem pandemii był to
co drugi zapytany. Równocześnie wzrosły odsetki
osób, które w ciągu tygodnia przeznaczały na ruch
60 minut dziennie przez 1-2 dni lub w ogóle nie
były aktywne fizycznie.
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0 dni 1 2 3 4 5 6 7 dni

Przed pandemią (2020 r.) Pandemia (2021 r.)

Przypomnij sobie ostatnie 7 dni. W ilu z nich przeznaczyłeś/aś na aktywność fizyczną 
co najmniej 60 minut?

Zmniejszył się także wskaźnik uprawiania
intensywnej aktywności fizycznej, powodującej
zmęczenie i „utratę tchu”. Obecnie notujemy
spadek odsetka osób deklarujących intensywną
aktywność 2-3 razy w tygodniu oraz (choć dość
nieznacznie) codziennie, z równoczesnym
wzrostem odpowiedzi „rzadziej niż raz na dwa
tygodnie” (o 11 p.p.).
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Codziennie 4-6 razy w
tygodniu

2-3 razy w
tygodniu

Raz w tygodniu Raz na dwa
tygodnie

Rzadziej

Przed pandemią (2020 r.) Pandemia (2021 r.)

Jak często w tygodniu masz aktywność fizyczną, która powoduje, że brakuje ci tchu”, 
masz szybszy oddech i czujesz zmęczenie?

WZROST O 8 P.P. SPADEK O 9 P.P.



01 UCZESTNICTWO W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

Na pytania o aktywność fizyczną podczas dodatkowych zajęć sportowych, innych niż lekcje w-f, twierdząco odpowiedziało po około
45 proc. badanej młodzieży, zarówno w odniesieniu do zorganizowanych sportów drużynowych, jak i sportów indywidualnych.
Pandemia nie miała wpływu na udział w/w aktywnościach. Zbliżone odsetki deklaracji odnotowano także w poprzedniej fali
badania (przed wybuchem pandemii COVID-19).

45%

ZORGANIZOWANE SPORTY DRUŻYNOWE 
(piłka nożna, koszykówka, siatkówka)

Czy uczestniczysz regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) w dodatkowych zajęciach sportowych innych niż lekcje WF:? 

44%

SPORTY INDYWIDUALNE (sztuki walki, taniec, 
tenis. gimnastyka, judo, pływanie)

ODSETKI DEKLARACJI „TAK”
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10-14 lat 15-18 lat

WIEK

62%
48%

38%
52%

Dziewczyna Chłopiec

PŁEĆ

01 UCZESTNICTWO W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH SPORTOWYCH
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ, WIEK

Czy uczestniczysz regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) w dodatkowych zajęciach sportowych innych niż lekcje WF:? 

NIE

TAK

LEGENDA

Chłopcy znacznie częściej niż dziewczęta uczestniczą regularnie w dodatkowych zajęciach sportowych, przy czym głównie
w zorganizowanych sportach drużynowych. O ile sporty w grupie częściej wybierają dzieci młodsze: między 10 a 14
rokiem życia, o tyle sporty indywidualne częściej regularnie uprawia młodzież w wieku 15 -18 lat.

SPORTY 
DRUŻYNOWE

SPORTY 
INDYWIDUALNE

50% 60%

50% 40%

10-14 lat 15-18 lat

WIEK

54% 57%

46% 43%

Dziewczyna Chłopiec

PŁEĆ



Ile godzin dziennie przeznaczasz na…II
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01 YOUTUBE I INNE SERWISY

Dzieci i młodzież w dniach szkolnych
przeznaczają najczęściej jedną albo dwie
godzinny dziennie na oglądanie filmów na
YouTube lub podobnych serwisach. Czas
poświęcany na tę czynność wydłuża się w
weekendy. Najczęściej wskazywany czas w
dniach wolnych od szkoły to 5 godzin i
więcej, często także 2-3 godziny.

Ile godzin dziennie przeznaczasz na: oglądanie filmów na YouTube i podobnych serwisach, na komputerze lub smartfonie

W WEEKENDY

W DNIACH SZKOLNYCH
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01 TELEWIZJA

Oglądanie telewizji jest stosunkowo mało
atrakcyjne dla dzieci i młodzieży w wieku
od 10 do 18 lat - 46 proc. badanych
wskazało, że w dniach szkolnych nigdy nie
zasiada przed odbiornikiem telewizora, a
38 proc. nie ogląda TV także w weekendy.
Różnica pomiędzy czasem spędzanym
przed telewizorem w dniach szkolnych i w
weekendy jest dość wyraźna, gdy
przekracza on 3 godzinny dziennie.

Ile godzin dziennie przeznaczasz na: oglądanie telewizji

W WEEKENDY

W DNIACH SZKOLNYCH
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01 PLAYSTATION, XBOX I INNE KONSOLE

Blisko co trzeci respondent w dniach
szkolnych nie gra w gry na komputerze
czy na konsoli. Więcej badanych czyni to
w dni wolne. Średni czas poświęcany na
granie jest różny w zależności od dni
tygodnia. Od poniedziałku do piątku
dzieci i młodzież grają najczęściej jedną
lub dwie godziny (po 17 proc.), a w
weekendy zwykle 5 godzin i więcej.

Ile godzin dziennie przeznaczasz na: granie w gry na komputerze lub konsoli (PlayStation. Xbox)

W WEEKENDY

W DNIACH SZKOLNYCH
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01 GRY NA SMARTFONIE

Inaczej w przypadku gier na smartfonie,
gdzie respondenci częściej grają w nie na
tygodniu niż w weekendy. Przy czym
niezależnie od dnia tygodnia czas
poświęcany na granie na smartfonie
zwykle jest nie dłuższy niż 2 godziny.

Ile godzin dziennie przeznaczasz na: granie w gry na smartfonie

W WEEKENDY

W DNIACH SZKOLNYCH
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01 PRACE DOMOWE

Co ciekawe, 14 proc. badanych uczniów w
ogóle nie poświęca czasu na odrabianie
lekcji i naukę w dniach szkolnych, a 23
proc. nie czyni tego w pozostałe dni
tygodnia (weekendy). Równocześnie dzieci
i młodzież deklarują, że na prace domowe
od poniedziałku do piątku poświęcają
zazwyczaj nie więcej niż 2 godziny, w
weekendy jest to przeważnie nie dłużej
niż 3 godziny.

Ile godzin dziennie przeznaczasz na: granie w gry na smartfonie

W WEEKENDY

W DNIACH SZKOLNYCH



Rodzaje aktywności fizycznejII



03 UPRAWIANA PRZEZ DZIECI AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Najczęściej uprawianą przez dzieci i młodzież,
aktywnością fizyczną było spacerowanie (59
proc.). Dalej uplasowała się jazda na rowerze
(45 proc.), a co trzeci grał w piłkę nożną. Pod
względem popularności na kolejnych miejscach
znalazły się biegi i siatkówka (podejmowane
średnio przez co czwartego badanego) oraz
pływanie i gimnastyka (deklarowane
każdorazowo przez około co piątego
respondenta).
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Piłka nożna

Jazda na rowerze

Spacery
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Jaką aktywność fizyczną uprawiasz?

Możliwość wskazania wielu odpowiedzi. 



03 UPRAWIANA PRZEZ DZIECI AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
PORÓWNANIE ZMIAN: PRZED I PODCZAS PANDEMII

TOP 5 AKTYWNOŚCI 
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Choć TOP 5 aktywności uprawianych przez dzieci i młodzież zarówno przed, jak i podczas pandemii, to w dalszym ciągu
spacery, jazda na rowerze, siatkówka, piłka nożna i biegi, to jednak zmieniła się ich hierarchia. Obecnie na popularności
znacznie zyskuje spacerowanie, spada natomiast popularność sportów grupowych jak siatkówka, ale i indywidualnych jak
bieganie.



03 „DEMOTYWATORY” DO UPRAWIANIA SPORTU

Pandemia i związane z nią izolacja oraz
lockdown’y to główny czynnik demotywujący
młodzież i dzieci do uprawiania sportu – blisko
co drugi badany wskazał, że ta sytuacja
zniechęciła go do aktywności fizycznej. Często
przyczyną niechęci jest też lenistwo, do którego
przyznaje się czterech na dziesięciu
respondentów. Blisko jeden na trzech uważa, że
demotywatorem są duże wymagania w szkole i
nadmiar prac domowych, a częściej niż co
czwarty - nie ma towarzysza do wspólnego
uprawiania sportu.
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Niechęć, obawa przed rywalizacją, współzawodnictwem

Wstyd przed znajomymi

Preferowanie innych form rozrywki np. granie w gry…

Obawa przed kontuzją, urazami

Brak zajęć sportowych w mojej okolicy/szkole

Brak obiektów sportowych

Nie mam z kim uprawiać sportu

Duże wymagania w szkole, przeciążenie nauką, pracami…

Brak motywacji, lenistwo

Pandemia, zamknięcie, lockdown
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Wskaż 3 rzeczy, które przede wszystkim zniechęcają Cię do uprawiania aktywności fizycznej. 

Możliwość wskazania do 3 odpowiedzi. 



03 „DEMOTYWATORY” DO UPRAWIANIA SPORTU
PORÓWNANIE ZMIAN: PRZED I PODCZAS PANDEMII
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Nie zaskakuje fakt, że pandemia i
towarzyszące jej ograniczenia są główną
przyczyną niechęci do podejmowania
aktywności fizycznej. Przy czym, na kolejnych
pozycjach, w dalszym ciągu plasują się
lenistwo i przeciążenie nauką.

TOP 3 „DEMOTYWATORY”

48%
Pandemia, zamknięcie, 

lockdown

39%
Brak motywacji, 

lenistwo

31%
Duże wymagania w szkole, 

przeciążenie nauką, pracami 
domowymi

TOP 3 „DEMOTYWATORY”

48%
Brak motywacji, lenistwo

39%
Duże wymagania w szkole, 

przeciążenie nauką, pracami 
domowymi

26%
Nie mam z kim uprawiać sportu



Lekcje w-fII



01 POZIOM CHĘCI DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W-F W DOBIE 
PANDEMII
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2 3 4 5 - zdecydowanie
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Jak opisał(a)byś chęć do uczestnictwa w zajęciach WF w twojej szkole?  Wskaż na skali od 1 do 
5, gdzie 1 oznacza zdecydowanie niechętnie uczestniczę, a 5 zdecydowanie chętnie uczestniczę.

W badanej grupie uczniów, 38 proc. deklaruje, że
chętnie uczestniczy w lekcjach w-f. Niechęć do
udziału w zajęciach odnotowano w 22 proc.
przypadków, a czterech na dziesięciu ma do nich
ambiwalentny stosunek.
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Przed pandemią (2020 r.) Pandemia (2021 r.)

Chęć do uczestnictwa z lekcjach w-f przed i w trakcie pandemii
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Uczestnictwo w zajęciach w-f przed i w trakcie pandemii

01 OBECNOŚĆ NA LEKCJACH WF W DOBIE PANDEMII
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Pomyśl teraz o ostatnim roku szkolnym i zajęciach WF. Jak często 
uczestniczyłeś/aś w tych zajęciach – ćwiczyłeś/aś? 

Deklarowana frekwencja na lekcjach W-F wypada
dość średnio. Aż czterech na dziesięciu
respondentów uczestniczyło w małej części zajęć, a
co dziesiąty w połowie. Co dwudziesty był z nich
zwolniony. Równocześnie, trzech na dziesięciu
deklaruje udział w prawie wszystkich zajęciach, a 16
proc. w większości.
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Jak opisał(a)byś chęć do uczestnictwa w zajęciach WF w twojej szkole?  

01 LEKCJE W-F PRZED I W DOBIE PANDEMII 

Na chęć do udziału i częstotliwość
uczestnictwa w lekcjach w-f wyraźnie
wpłynęła pandemia. W dobie nauki online,
obserwujemy spadek niechęci do udziału w
zajęciach w-f, a także spadek chęci do aktywnego
uczestnictwa, kosztem rosnącej obojętności.

W odniesieniu do częstotliwości udziału w
zajęciach w-f obserwujemy wyraźne różnice w
zestawieniu lekcji zdalnych a nauki stacjonarnej.
Przed pandemią wskaźnik deklarowanego
udziału w prawie każdych lub większości
zajęć wynosił 76 proc., gdzie teraz jest to
tylko 46 proc. Na domiar tego, podczas nauki
online notujemy aż 33 p.p. wzrost osób
deklarujących udział w małej części zajęć
wychowania fizycznego.
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Uczestniczyłem/am w
prawie każdych

zajęciach

Uczestniczyłem/am w
większości zajęć

Uczestniczyłem w
połowie zajęć

Uczestniczyłem/am w
małej części zajęć

Miałem zwolnienie z
zajęć WF

Przed pandemią (2020 r.) Pandemia (2021 r.)

Pomyśl teraz o ostatnim roku szkolnym i zajęciach WF. Jak często uczestniczyłeś/aś w tych 
zajęciach – ćwiczyłeś/aś? 
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PŁEĆ

01 LEKCJE W-F W DOBIE PANDEMII
PODZIAŁ NA ZMIENNE : PŁEĆ, WIEK

Jak opisał(a)byś chęć do uczestnictwa w zajęciach WF w twojej szkole?  

Chęć do uczestnictwa w lekcjach w-f jest większa wśród chłopców niż dziewcząt, a także trochę częściej wśród młodszych
niż starszych roczników. Równocześnie chłopcy częściej brali udział większości lub w prawie każdej lekcji w-f. W przypadku
grup wiekowych, deklaracje te są dość zbliżone.

CHĘĆ UDZIAŁU W 
LEKCJACH W-F

CZĘŚTOTLIWOŚĆ 
UDZIAŁU W 

LEKACJACH W-F

ANI TAK, ANI NIE

CHĘTNIE UCZESTNICZĘ

LEGENDA

NIECHĘTNIE UCZESTNICZĘ

Pomyśl teraz o ostatnim roku szkolnym i zajęciach WF. Jak często uczestniczyłeś/aś w tych zajęciach – ćwiczyłeś/aś? 

W POŁOWIE

W PRAWIE KAŻDYCH I WIĘKSZOŚCI

LEGENDA

W MAŁEJ CZĘŚCI

ZWOLNIENIE



DOROŚLI



Rodzice o dzieciachII



PODSUMOWANIE: RODZICE O DZIECIACH 1/2

Siedmiu na dziesięciu rodziców ocenia ogólną sprawność fizyczną swojego dziecka jako dobrą. Dość nieliczni przyznają, że
kondycja fizyczna ich dzieci jest zła (7 proc.). Także niewielu ma poczucie, że ich dziecko jest mniej wysportowane niż jego
rówieśnicy (9 proc.). Zadaniem 40 proc. zapytanych rodziców ich dziecko jest bardziej wysportowane niż jego rówieśnicy.

Aż czterech na dziesięciu rodziców zauważyło pogorszenie sprawności fizycznej swojego dziecka w pandemii, a trzech
na dziesięciu obniżenie kondycji psychicznej. Stosunkowo niewielu rodziców zaobserwowało poprawę samopoczucia zarówno
fizycznego, jak i psychicznego u swoich dzieci (9 proc. oraz 7 proc. odpowiednio).

Wśród ogólnych twierdzeń odnoszących się do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, w porównaniu do poprzedniej fali badania
(pomiar realizowany przed wybuchem pandemii COVID-19), obserwujemy wyraźny wzrost odsetka deklaracji: zachęcam
dziecko do aktywności fizycznej, z poziomu 55 proc. do 71 proc. Równocześnie mniej rodziców uważa, że ich dziecko ma
obecnie duży wybór aktywności fizycznych w okolicy miejsca zamieszkania (spadek z 63 proc. do 53 proc.).

Każdorazowo 60 proc. zapytanych rodziców wskazuje, że podczas pandemii ich dziecko było mniej aktywne fizycznie oraz, że
dziecko utraciło kontakt z rówieśnikami. Zdaniem 38 proc. rodziców ich dziecko potrafiło samodzielnie zmotywować się do
aktywności fizycznej, przeczy temu jednak 45 proc. respondentów. Równocześnie 37 proc. rodziców zgadza się, że ich dziecko
podczas pandemii straciło motywację do uprawiania sportu, chociaż co drugi rodzic nie obserwuje takich zmian. Dzieci raczej nie
przytyły w czasie pandemii (70 proc.). Wzrost masy ciała dziecka zaobserwował co czwarty rodzic. Pandemia i towarzysząca jej
izolacja, nie zachęciła też większości dzieci do ćwiczeń online i większego zainteresowania sportem (67 proc. wskazań
przeczących). Prawie co drugi rodzic, nie zauważył też by jego dziecko w pandemii zaczęło zdrowiej się odżywiać (jedynie 17 proc.
potwierdza zdrowszą dietę dziecka).



PODSUMOWANIE: RODZICE O DZIECIACH 2/2

Zgodnie z wiedzą rodziców, w co czwartej szkole na WF-ie podczas nauki zdalnej, nie było obowiązku regularnych ćwiczeń
ruchowych. Aktywność fizyczna dzieci na zdalnych zajęciach WF była wymagana i sprawdzana w 42 proc. szkół, a w kolejnych 27
proc. wyłącznie sporadycznie.

Najczęściej uprawiane przez dzieci i młodzież sporty lub zajęcia ruchowe zasadniczo nie zmieniły się w czasie pandemii, w
porównaniu do wyników badania sprzed pojawienia się koronawirusa. W dalszym ciągu najchętniej podejmowaną przez dzieci
aktywnością jest jazda na rowerze. Na kolejnej pozycji w dalszym ciągu plasuje się pływanie. Wśród najbardziej popularnych
sportów / aktywności obecnie, nieznacznie zyskują spacery i piłka nożna, spada natomiast zainteresowanie bieganiem.

Blisko dziewięciu na dziesięciu rodziców deklaruje, że ich dziecko posiada własny smartfon, a 83 proc. dzieci i młodzieży ma
komputer do osobistego użytku. Rzadziej w pokoju dziecka znajduje się konsola - w blisko co drugim gospodarstwie oraz
telewizor - 41 proc. Równocześnie, podczas pandemii wyraźnie wzrosły odsetki dzieci, które posiadają własny komputer (o 24
p.p.) i telewizor (o 17 p.p.). Więcej dzieci ma też własny smartfon (o 8 p.p.).

Stosunkowo wysoki odsetek dzieci, korzysta ze smartfona dla rozrywki przez co najmniej 2 godziny codziennie. Zgodnie z oceną
rodziców, z taką częstotliwością telefon użytkuje 70 proc. dzieci. W przypadku komputera jest to odsetek 45 proc., natomiast
telewizji - 38 proc. Najrzadziej i z najmniejszą częstością dzieci spędzają czas przy konsoli do gry.

Ponad połowa rodziców deklaruje, że ich dziecko nie uczestniczyło w ubiegłym roku szkolnym w dodatkowych, pozaszkolnych
zajęciach sportowych (54 proc. wskazań).



Ocena poziomu kondycji fizycznej i
psychicznej dzieci i młodzieżyII



01 OCENA OGÓLEJ KONDYCJI FIZYCZNEJ DZIECKA

7%

23%

70%

 Źle

Średnio

Dobrze

Jak ogólnie ocenia Pan/i kondycję fizyczną swojego dziecka? Proszę o wskazanie na 
skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zdecydowanie źle, 5 - zdecydowanie dobrze

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.
Na wykresie przedstawiono łączne odsetki odpowiedzi dla wskazań 1-2 (źle), 3 (średnio) oraz 4-5 (dobrze). 

Siedmiu na dziesięciu rodziców ocenia ogólną
sprawność fizyczną swojego dziecka jako dobrą,
a niespełna co czwarty uważa, że jest ona
średnia. Zasadniczo nieliczni przyznają, że ich
dziecko jest w złej kondycji fizycznej.
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01 OCENA KONDYCJI FIZYCZNEJ DZIECKA
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Z perspektywy zapytanych rodziców, w lepszej kondycji
fizycznej (na tle grup porównawczych) są chłopcy,
uczniowie klas 4-8 oraz dzieci z dużych miast, ale też
i z terenów wiejskich.

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.
Na wykresie przedstawiono łączne odsetki odpowiedzi dla wskazań 1-2 (źle), 3 (średnio) oraz 4-5 (dobrze). 
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15%

74%
59%
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Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

PŁEĆ DZIECKA WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

Jak ogólnie ocenia Pan/i kondycję fizyczną swojego dziecka? Proszę o wskazanie na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zdecydowanie źle, 5 - zdecydowanie dobrze

16%
4% 5%

17%
19%

29%

67%
78%

66%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

LEGENDA



01 OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA NA TLE RÓWIEŚNIKÓW

9%

51%

40%
Mniej wysportowane

Tak samo wysportowane

Bardziej wysportowane

Jak ocenia Pan/i sprawność fizyczną swojego dziecka, na tle jego rówieśników?

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.
Na wykresie przedstawiono łączne odsetki odpowiedzi dla wskazań 1-2 (mniej wysportowane), 3 (tak samo wysportowane) oraz 4-5 (bardziej wysportowane). 

Ponad połowa rodziców jest zdania, że ich
dziecko jest w porównywalnym stopniu
sprawne fizyczne, co jego rówieśnicy. Z kolei,
czterech na dziesięciu ocenia wysportowanie
dziecka lepiej niż jego równolatków. Ponownie
niewielu rodziców jest zdania, że na tle grupy
rówieśniczej, ich dziecko wypada słabiej (9
proc.).
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01 OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA NA TLE RÓWIEŚNIKÓW
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Rodzice chłopców, zasadniczo częściej twierdzą, że są oni lepiej
wysportowani od swoich rówieśników niż rodzice dziewczynek.
Dziewczynki, w opinii ich matek i ojców najczęściej są
wysportowane tak samo jak ich koledzy i koleżanki. Rodzice
uczniów młodszych klas szkół podstawowych, a także rodzice dzieci
z dużych miast częściej deklarują lepszą kondycję fizyczną swojego
dziecka, na tle grupy rówieśniczej.

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Jak ocenia Pan/i sprawność fizyczną swojego dziecka, na tle jego rówieśników?
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54% 55%
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Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA
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Szkoła podstawowa, klasy
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Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI



01 OCENA KONDYCJI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DZIECKA W PANDEMII

9%

51%

40%

Lepsza Taka sama Gorsza

Aż czterech na dziesięciu rodziców zauważyło pogorszenie sprawności fizycznej swojego dziecka w pandemii, a trzech na dziesięciu
obniżenie kondycji psychicznej. Stosunkowo niewielu rodziców zaobserwowało poprawę samopoczucia zarówno fizycznego, jak i
psychicznego u swoich dzieci (9 proc. oraz 7 proc. odpowiednio).

Czy obecna sprawność/kondycja fizyczna Pana/i dziecka jest lepsza czy 
gorsza niż przed pandemią?

Czy obecna kondycja psychiczna Pana/i dziecka jest lepsza czy gorsza 
niż przed pandemią?

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.
Na wykresie przedstawiono łączne odsetki odpowiedzi zdecydowanie i raczej lepsza oraz zdecydowanie i raczej gorsza. 
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PŁEĆ DZIECKA

TAKA SAMA
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01 OCENA KONDYCJI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DZIECKA W PANDEMII
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Podczas pandemii, rodzice dziewczynek częściej obserwowali
spadek zarówno kondycji psychicznej, jak i fizycznej. Przy czym, o
ile w przypadku zdrowia psychicznego różnica wskazań jest
relatywnie niewielka, o tyle w odniesieniu do sprawności fizycznej
wynosi ona aż 20 p.p. Można zatem uznać, że to chłopcy podczas
lockdown’ów rzadziej rezygnowali z aktywności sportowych.
Wielkość miejscowości nie różnicuje istotnie zmian kondycji
fizycznej dzieci, ale różnicuje zdrowie psychiczne. Negatywne skutki
pandemii rzadziej dotyczą dzieci mieszkających na wsiach niż
dzieci z miast, w tym szczególnie małych i średnich.

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.
Na wykresie przedstawiono łączne odsetki odpowiedzi zdecydowanie i raczej lepsza oraz zdecydowanie i raczej gorsza  

Czy obecna kondycja psychiczna Pana/i dziecka jest lepsza czy gorsza niż przed pandemią?

LEGENDA

Czy obecna sprawność/kondycja fizyczna Pana/i dziecka jest lepsza czy gorsza niż przed pandemią?

PŁEĆ DZIECKA
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Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI



ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ
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01 OPINIE O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Moje dziecko ma lepszą kondycję fizyczną niż ja w jego wieku
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28% 19%
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Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA
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Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

21%

24%

55%

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat. Skala 1-5, na wykresach przedstawiono łącze odsetki odpowiedzi zgadzam się (4-5) i nie zgadzam się (1-2). 

OGÓŁ BADANYCH
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01 OPINIE O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Moje dziecko podejmuje aktywność fizyczną z własnej inicjatywy

34% 36%
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57% 56%
72%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI
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POZIOM EDUKACJI

ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

LEGENDA

59%

10%

32%

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat. Skala 1-5, na wykresach przedstawiono łącze odsetki odpowiedzi zgadzam się (4-5) i nie zgadzam się (1-2). 

OGÓŁ BADANYCH
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01 OPINIE O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Moje dziecko powinno skupić się na nauce, a nie na aktywności fizycznej
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Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

63%
44% 38%

31%
48%

49%

6% 8% 13%

Szkoła podstawowa, klasy
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POZIOM EDUKACJI

ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

LEGENDA 10%

44%

46%

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat. Skala 1-5, na wykresach przedstawiono łącze odsetki odpowiedzi zgadzam się (4-5) i nie zgadzam się (1-2). 

OGÓŁ BADANYCH
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01 OPINIE O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Nie mam czasu na wspólną aktywność z dzieckiem
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Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

49% 58% 51%

16%
13% 19%

35% 30% 30%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI
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ZGADZAM SIĘ
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LEGENDA
31%
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53%

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat. Skala 1-5, na wykresach przedstawiono łącze odsetki odpowiedzi zgadzam się (4-5) i nie zgadzam się (1-2). 

OGÓŁ BADANYCH
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01 OPINIE O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Moje dziecko ma dużo aktywności fizycznej
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Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI
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ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

LEGENDA

50%

14%

36%

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat. Skala 1-5, na wykresach przedstawiono łącze odsetki odpowiedzi zgadzam się (4-5) i nie zgadzam się (1-2). 

OGÓŁ BADANYCH
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16%

18%

45%
61%

Dziewczynka Chłopiec

01 OPINIE O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Moje dziecko ma duży wybór aktywności fizycznych w okolicy miejsca zamieszkania

33% 35%
10%

22% 14%

7%

46% 51%

82%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

22% 29% 35%

27% 10%
16%

51%
62%

49%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

LEGENDA

53%

17%

30%

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat. Skala 1-5, na wykresach przedstawiono łącze odsetki odpowiedzi zgadzam się (4-5) i nie zgadzam się (1-2). 

OGÓŁ BADANYCH
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Dziewczynka Chłopiec
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PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Moje dziecko woli spędzać czas na aktywności fizycznej niż w domu

33%
47%

35%

30%
17%

28%

37% 36% 36%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

38%
53%

29%

33%
19%

25%

29% 28%
46%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

LEGENDA

36%

25%

38%

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat. Skala 1-5, na wykresach przedstawiono łącze odsetki odpowiedzi zgadzam się (4-5) i nie zgadzam się (1-2). 

OGÓŁ BADANYCH
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01 OPINIE O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Często zachęcam dziecko do aktywności fizycznej

11% 16% 8%

17% 12% 23%

72% 72% 70%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

14% 4%
17%

12%
7%

25%

74%
89%

58%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

LEGENDA

71%

16%

12%

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat. Skala 1-5, na wykresach przedstawiono łącze odsetki odpowiedzi zgadzam się (4-5) i nie zgadzam się (1-2). 

OGÓŁ BADANYCH
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01 OPINIE O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Często uprawiam aktywność fizyczną wspólnie z dzieckiem

45%
63%

45%

17%

11%

19%

38%
25%

36%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

55%
44% 54%
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19%

38% 38%
28%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

LEGENDA
33%

15%

51%

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat. Skala 1-5, na wykresach przedstawiono łącze odsetki odpowiedzi zgadzam się (4-5) i nie zgadzam się (1-2). 

OGÓŁ BADANYCH
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01 OPINIE O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : W mojej okolicy znajduje się wystarczająca baza obiektów sportowych, gdzie moje dziecko może uprawiać aktywność fizyczną
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22% 21%

14%

16%
4%

49%
62%

75%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI
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NIE ZGADZAM SIĘ

LEGENDA

OGÓŁ BADANYCH
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Dziewczynka Chłopiec

01 OPINIE O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : W mojej okolicy są nowe, zadbane, ogólnodostępne obiekty sportowe
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50% 51% 48%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

46%
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12%
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Szkoła podstawowa, klasy
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Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

LEGENDA

50%

13%

38%

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat. Skala 1-5, na wykresach przedstawiono łącze odsetki odpowiedzi zgadzam się (4-5) i nie zgadzam się (1-2). 

OGÓŁ BADANYCH



16%

33%

35%

47%

63%

55%

PRZED PANDEMIĄ (2020 r.)

01 OPINIE O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECKA
PORÓWNANIE POMIARÓW

CZĘSTO ZACHĘCAM DZIECKO DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MOJE DZIECKO MA DUŻY WYBÓR AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNYCH W OKOLICY MIEJSCA ZAMIESZKANIA

MOJE DZIECKO MA DUŻO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MOJE DZIECKO WOLI SPĘDZAĆ CZAS NA AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ NIŻ W DOMU

CZĘSTO UPRAWIAM AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ WSPÓLNIE Z 
DZIECKIEM

MOJE DZIECKO POWINNO SKUPIĆ SIĘ NA NAUCE, A NIE 
NA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Na ile zgadza się lub nie zgadza się Pan/i z następującymi twierdzeniami? Skala 1-5, wykresy prezentują odsetki zgadzam się (oceny 4 i 5).

10%

33%

36%

50%

53%

71%

W CZASIE PANDEMII (2021 r.)

TOP 2 BOX
Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat

+ 16 p.p.

- 10 p.p.

+ 3 p.p.

- 6 p.p.

W pandemii wyraźnie wzrósł odsetek respondentów zachęcających dziecko do aktywności fizycznej (o 16 p.p.). Równocześnie mniej 
rodziców deklaruje, że ich dziecko ma duży wybór aktywności fizycznych w okolicy zamieszkania (o 10 p.p.).



Aktywność fizyczna dzieci w pandemiiII
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Na ile zgadza się lub nie zgadza się Pan/i z następującymi twierdzeniami? Proszę o wskazanie na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, 5 zdecydowanie się zgadzam

17%

18%

24%

37%

38%

60%

60%

34%

16%

7%

14%

17%

7%

6%

49%

67%

69%

50%

45%

33%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Podczas pandemii moje dziecko zaczęło się zdrowiej odżywiać

Podczas pandemii, moje dziecko zaczęło więcej czasu poświęcać na aktywność fizyczną
(np. ćwiczenia online)

Podczas pandemii moje dziecko przytyło

Podczas pandemii moje dziecko straciło motywację do uprawiania sportu

Podczas pandemii, moje dziecko potrafiło samodzielnie zmotywować się do aktywności
fizycznej

Podczas pandemii moje dziecko utraciło kontakt z rówieśnikami

Podczas pandemii moje dziecko było mniej aktywne fizycznie

Zgadzam się Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Nie zgadzam się

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat
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Każdorazowo 60 proc. zapytanych rodziców wskazuje, że podczas pandemii ich dziecko było mniej aktywne
fizycznie oraz, że dziecko utraciło kontakt z rówieśnikami. Zdaniem 38 proc. rodziców ich dziecko potrafiło
samodzielnie zmotywować się do aktywności fizycznej, przeczy temu jednak 45 proc. respondentów.
Równocześnie 37 proc. rodziców zgadza się, że ich dziecko podczas pandemii straciło motywację do uprawiania
sportu, chociaż co drugi rodzic nie obserwuje takich zmian. Dzieci raczej nie przytyły w czasie pandemii (70
proc.). Wzrost masy ciała dziecka zaobserwował co czwarty rodzic. Pandemia i towarzysząca jej izolacja, nie
zachęciła też większości dzieci do ćwiczeń online i większego zainteresowania sportem (67 proc. wskazań
przeczących). Prawie co drugi rodzic, nie zauważył też by jego dziecko w pandemii zaczęło zdrowiej się odżywiać
(jedynie 17 proc. potwierdza zdrowszą dietę dziecka).

Q: Na ile zgadza się lub nie zgadza się Pan/i z następującymi twierdzeniami? 
Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat



ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

72% 67%

5% 8%

23% 25%

Dziewczynka Chłopiec

02 OPINIE O AKTYWNOŚCI DZIECI W CZASIE PANDEMII 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Płeć dziecka oraz wielkość miejscowości zasadniczo nie różnicują
wyników dotyczących tycia dzieci podczas pandemii. Występują
różnice ze względu na wiek dziecka – wzrost masy ciała, rzadziej
obserwują rodzice dzieci młodszych, a częściej rodzice uczniów klas
4-8 szkoły podstawowej.

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Podczas pandemii moje dziecko przytyło

70% 68% 72%

6% 7% 8%
24% 25% 20%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA

82%
61% 68%

3%

2%

12%

15%
38%

19%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI



ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ
46% 54%

15%
13%

40% 34%

Dziewczynka Chłopiec

02 OPINIE O AKTYWNOŚCI DZIECI W CZASIE PANDEMII 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Podczas pandemii moje dziecko straciło motywację do uprawiania sportu

49% 45%
60%

17%
11%

8%

34% 43%
32%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA

63%
43% 46%

7%

8%
21%

30%
49%

32%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

Rodzice chłopców nieco częściej zaprzeczają, by ich dziecko podczas
pandemii straciło motywację do uprawiania sportu. Podobnie jak
rodzice uczniów młodszych klas szkół podstawowych oraz
mieszkańcy dużych miast. Utrata motywacji do sportu częściej
dotyczy młodzieży w klasach 4-8 oraz z małych i średnich miast.



ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

51%
40%

13%
21%

37% 39%

Dziewczynka Chłopiec
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PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Podczas pandemii, moje dziecko potrafiło samodzielnie zmotywować się do aktywności fizycznej

46% 52%
29%

22% 9%

18%

32% 39%
53%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA

39%
61%

38%

19%

9%

21%

42%
30%

40%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

Wyższe odsetki opinii, że dziecko podczas pandemii nie potrafiło
samodzielnie zmotywować się do aktywności fizycznej, odnotowano
wśród rodziców dziewczynek, uczniów wyższych roczników szkół
podstawowych (4-8) oraz mieszkańców małych i średnich
miejscowości, ale też obszarów wiejskich.



48% 49%

35% 34%

17% 17%

Dziewczynka Chłopiec

ANI TAK, ANI NIE

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

02 OPINIE O AKTYWNOŚCI DZIECI W CZASIE PANDEMII 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Podczas pandemii moje dziecko zaczęło się zdrowiej odżywiać

43%
63%

33%

36%

24%

53%

21% 13% 14%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA

60%
48% 43%

34%
36%

33%

5%
17% 23%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

Płeć dziecka nie różnicuje zmian w sposobie odżywiania podczas
pandemii. Różnice występują ze względu na wiek dziecka oraz
wielkość zamieszkiwanej miejscowości, w tym sensie, że zmiana
diety na zdrowszą rzadziej dotyczy młodszych dzieci (klasy 1-3)
oraz dzieci z małych i średnich miast.



66% 67%

14% 18%

20% 15%

Dziewczynka Chłopiec
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NIE ZGADZAM SIĘ

02 OPINIE O AKTYWNOŚCI DZIECI W CZASIE PANDEMII 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Podczas pandemii, moje dziecko zaczęło więcej czasu poświęcać na aktywność fizyczną (np. ćwiczenia online)

56%

85%

59%

17%

10%

25%

27%
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16%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA

74% 72%
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15% 11%
19%

11% 17% 22%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

Płeć dziecka nie różnicuje skali uprawiania aktywności fizycznej
podczas pandemii. Zróżnicowanie to jest widoczne w odniesieniu do
wieku dzieci oraz miejsca zamieszkania. Wyraźnie więcej
zaprzeczeń, by dziecko zaczęło poświęcać w pandemii więcej czasu
na sport, odnotowano wśród rodziców dzieci ze szkół
podstawowych oraz w małych i średnich miastach.



31% 35%

9% 4%

60% 61%

Dziewczynka Chłopiec
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Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Twierdzenie : Podczas pandemii moje dziecko utraciło kontakt z rówieśnikami

39%
26% 28%

6%

6% 12%

55%
68% 60%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA
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37%
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69%

57%

Szkoła podstawowa, klasy
1-3

Szkoła podstawowa, klasy
4-8

Szkoły ponadpodstawowe

POZIOM EDUKACJI

Rodzice zarówno chłopców, jak i dziewczynek z podobną
częstotliwością deklarują, że ich dziecko straciło kontakt z grupą
rówieśniczą. Na tle analizowanych podgrup, problem ten częściej
dotyczy starszych roczników szkół podstawowych oraz dzieci i
młodzież z małych i średnich miast.



Lekcje WF podczas pandemiiII
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Tak, zawsze lub
prawie zawsze

Tak, często Tak, sporadycznie Nie Nie wiem/ Trudno
powiedzieć

Czy w czasie trwania nauki zdalnej w szkole Pana/i dziecka odbywały się lekcje WF, w taki 
sposób, że dziecko było zobowiązane do regularnych ćwiczeń (było to sprawdzane)?

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

Zgodnie z wiedzą rodziców, średnio w co
czwartej szkole na WF-ie podczas nauki
zdalnej, nie było obowiązku regularnych
ćwiczeń ruchowych. Aktywność fizyczna dzieci
na zdalnych zajęciach WF była wymagana i
sprawdzana w 42 proc. szkół, a w kolejnych 27
proc. wyłącznie sporadycznie.



TAK, CZĘSTO

TAK, ZAWSZE LUB PRAWIE

TAK, SPORADYCZNIE

NIE

NIE WIEM 10% 4%

24% 26%

26% 28%

26% 22%

15% 20%

Dziewczynka Chłopiec

02 LEKCJE W-F PODCZAS PANDEMII
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Czy w czasie trwania nauki zdalnej w szkole Pana/i dziecka odbywały się lekcje WF, w taki sposób, że dziecko było zobowiązane do regularnych ćwiczeń (było to sprawdzane)?

LEGENDA

Zgodnie z deklaracjami rodziców, regularne ćwiczenia na zdalnych
zajęciach WF częściej nie były wymagane, ani sprawdzane w
przypadku starszych roczników szkół podstawowych oraz w
szkołach średnich, ale także na wsiach (każdorazowo, wskazania
przeszło połowy dorosłych).
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34% 36%
27%

29%
20%

29%

15% 28%
24%

13% 9%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

POZIOM EDUKACJI
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31%
29% 19%

30%

21% 29%

12%
35% 23%

17% 13% 21%

Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-8 Szkoły ponadpodstawowe

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI



Rodzaje aktywności fizycznejII



03 UPRAWIANA PRZEZ DZIECI AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Blisko dwie trzecie rodziców deklaruje, że w
poprzednim roku szkolnym ich dziecko jeździło
na rowerze. Dalej pod względem odsetka
wskazań, znalazły się takie aktywności jak
pływanie (39 proc.) i spacery (36 proc.). Trochę
mniej popularne zajęcia ruchowe to jazda na
rolkach / deskorolce, piłka nożna, jazda na
hulajnodze i biegi (od 27 proc. do 23 proc.
wskazań).
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17%
23%
25%
26%
27%

36%
39%

65%

Żadne

Inne

Jazda konna
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Jazda na łyżwach

Piłka ręczna

Koszykówka

Zajęcia fitness

Siatkówka

Karate/Taekwondo/Judo/Inne sporty walki

Jazda na nartach/Snowboard

Siłownia

Taniec

Gimnastyka

Biegi

Jazda na hulajnodze

Piłka nożna

Jazda na rolkach/wrotkach/deskorolce

Spacery

Pływanie

Jazda na rowerze

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jaką aktywność fizyczną uprawiało Pana/i dziecko w poprzednim roku szkolnym?

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat



03 UPRAWIANA PRZEZ DZIECI AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
PORÓWNANIE ZMIAN: PRZED I PODCZAS PANDEMII

TOP 5 AKTYWNOŚCI 
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Najczęściej uprawiane przez dzieci i młodzież sporty lub zajęcia ruchowe zasadniczo nie zmieniły się. W dalszym ciągu
najchętniej podejmowaną przez dzieci aktywnością jest jazda na rowerze. Na kolejnej pozycji w dalszym ciągu plasuje się
pływanie. Wśród najbardziej popularnych sportów / aktywności obecnie, nieznacznie zyskują spacery i piłka nożna, spada
natomiast zainteresowanie bieganiem.



03 UCZESTNICTWO DZIECI W POZASZKOLNYCH ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

46%
54%

Tak Nie

Czy w zeszłym roku szkolnym dziecko było zapisane na regularne zajęcia sportowe 
(pozaszkolne – np. piłka można, siatkówka itp.)?

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

Ponad połowa rodziców deklaruje, że ich
dziecko nie uczestniczyło w ubiegłym roku
szkolnym w dodatkowych, pozaszkolnych
zajęciach sportowych (54 proc. wskazań).



68%
42%

32%
58%

Dziewczynka Chłopiec

03 REGULARNE SPORTOWE ZAJĘCIA POZASZKOLNE
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Czy w zeszłym roku szkolnym dziecko było zapisane na regularne zajęcia sportowe (pozaszkolne – np. piłka można, siatkówka itp.)?

Zebrane w badaniu dane pokazują, że chłopcy częściej niż dziewczynki
uczestniczą w regularnych pozaszkolnych zajęciach sportowych. Zgodnie
z deklaracjami rodziców, w zeszłym roku szkolnym ponad połowa
chłopców była zapisana na takie zajęcia. Zauważalna jest także różnica
pomiędzy różnymi typami miejscowości – dzieci z dużych miast częściej
uczestniczą w w/w zajęciach niż ich rówieśnicy z mniejszych
miejscowości. Na tle grup wiekowych, największy odsetek dzieci
uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach sportowych odnotowano
wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej (najmniejszy - wśród
młodzieży ze szkół średnich).

59% 56%
36%

41% 44%
64%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

POZIOM EDUKACJI

48%
32%

73%

52%
68%

27%

Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-8 Szkoły ponadpodstawowe

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA

NIE

TAK



Ile godzin dziennie przeznaczasz na…II



04 RZECZY POSIADANE PRZEZ DZIECI W POKOJU

Blisko dziewięciu na dziesięciu rodziców
deklaruje, że ich dziecko posiada własny
smartfon, a 83 proc. dzieci i młodzieży
posiada własny komputer/laptop. Rzadziej
w pokoju dziecka znajduje się konsola - w
blisko co drugim gospodarstwie oraz
telewizor do osobistego użytku dziecka -
41 proc. wskazań.

41%

48%

83%

87%

Telewizor w pokoju

Konsolę

Komputer/laptop

Smartfon

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Czy Pana/Pani dziecko posiada własny…

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat
Odsetki deklaracji „TAK”.



69%
49%

31%
51%

Dziewczynka Chłopiec

04 POSIADANIE PRZEZ DZIECKO TELEWIZORA W POKOJU
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Czy Pana/i dziecko posiada własny: TELEWIZOR W POKOJU

LEGENDA

Z deklaracji rodziców dzieci w wieku szkolnym wynika, że chłopcy
częściej niż dziewczynki posiadają telewizor we własnym pokoju.
Różnice występują także w zależności od typu i wielkości
miejscowości – najmniejszy odsetek dzieci, które mają własny
odbiornik TV odnotowano w dużych miastach. Wśród uczniów szkół
średnich nieco większy odsetek dzieci posiada telewizor, niż wśród
uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

58% 53%
74%

42% 47%
26%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

POZIOM EDUKACJI

60% 50%
64%

40% 50%
36%

Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-8 Szkoły ponadpodstawowe

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

NIE

TAK



10% 16%

90% 84%

Dziewczynka Chłopiec

04 POSIADANIE PRZEZ DZIECKO SMARTFONA
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Czy Pana/i dziecko posiada własny: SMARTFON

Odsetek dzieci, które posiadają smartfon nie różni się istotnie
pomiędzy chłopcami a dziewczętami. Nie odnotowano także dużych
różnic w grupach o różnym typie miejscowości zamieszkania –
nieco częściej posiadanie urządzenia występuje na wsi. Zmienną,
która różnicuje wyniki jest wiek dziecka – dzieci z młodszych klas
szkoły podstawowej znacząco rzadziej posiadają smartfona, w
porównaniu do starszych dzieci.

10% 17% 15%

90% 83% 85%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

POZIOM EDUKACJI

40%

4% 5%

60%

96% 95%

Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-8 Szkoły ponadpodstawowe

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA

NIE

TAK



19% 15%

81% 85%

Dziewczynka Chłopiec

04 POSIADANIE PRZEZ DZIECKO KOMPUTERA/LAPTOPA
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Czy Pana/i dziecko posiada własny: KOMPUTER/LAPTOP

Podobnie jak w przypadku smartfona, odsetek dzieci, które
posiadają komputer (laptopa) nie różni się istotnie pomiędzy
chłopcami a dziewczętami. Nie odnotowano także dużych różnic w
grupach o różnym typie miejscowości zamieszkania – nieco częściej
posiadanie urządzenia występuje na wsi. Zmienną, która różnicuje
wyniki jest wiek dziecka – dzieci z młodszych klas szkoły
podstawowej znacząco rzadziej posiadają komputer, w porównaniu
do starszych dzieci.

13% 21% 20%

87% 79% 80%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

POZIOM EDUKACJI

39%

12% 8%

61%

88% 92%

Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-8 Szkoły ponadpodstawowe

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI
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NIE

TAK
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Dziewczynka Chłopiec

04 POSIADANIE PRZEZ DZIECKO KONSOLI DO GIER
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Czy Pana/i dziecko posiada własną: KONSOLĘ DO GIER

Konsola do gier nie jest tak powszechnie występującym
urządzeniem jak np. laptop lub smartfon. Płeć dziecka różnicuje
wyniki - to chłopcy znacząco częściej posiadają konsolę do gier
(niemal dwukrotnie częściej niż dziewczynki). Im większa
miejscowość tym wyższy odsetek dzieci posiada konsolę. Na tle
grup wiekowych, najwięcej dzieci ze starszych klas szkoły
podstawowej ma takie urządzenie na własność.

45% 55% 64%

55% 45% 36%

Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta

POZIOM EDUKACJI

68%

33%
55%

32%

67%
45%

Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-8 Szkoły ponadpodstawowe

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA

NIE

TAK



KOMPUTER

59%

+24 pp.83%

SMARTFON

79%

87%

+8 pp.

04 RZECZY POSIADANE PRZEZ DZIECI W POKOJU
PORÓWNANIE ZMIAN: PRZED I PODCZAS PANDEMII

Czy Pana/Pani dziecko posiada własny…

Podczas pandemii wyraźnie wzrosły odsetki dzieci, które posiadają własny komputer (o 24 p.p.) i telewizor (o 17 p.p.). Więcej dzieci ma też 
własny smartfon (o 8 p.p.). 

W CZASIE PANDEMII (2021 r.)

PRZED PANDEMIĄ (2020 r.)

TELEWIZOR

24%

41%

+17 pp.



04 PODEJMOWANIE WYBRANYCH CZYNNOŚCI DLA ROZRYWKI

Z deklaracji rodziców wynika, że dzieci
najwięcej czasu poświęcają codziennie na
korzystanie ze smartfona (na tle ujętych w
badaniu rozrywek). Częściej niż co drugi
rodzic, wskazuje, że jego dziecko spędza przy
telefonie 2-4 godziny dziennie (16 proc. - co
najmniej 5 godzin). W przypadku
rozrywkowego korzystania z komputera
przez co najmniej 2 godziny dziennie jest to
odsetek na poziomie 45 proc. wskazań, a w
przypadku telewizji - 38 proc. wskazań.
Mniej popularna jest konsola (ponad połowa
dzieci, w ogóle z niej nie korzysta).
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19%

21%
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25%

41%

31%

20%
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36%

39%
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2%

6%

16%
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4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Granie na konsoli

Oglądanie telewizji

Korzystanie z komputera dla rozrywki

Korzystanie ze smartfona dla rozrywki

Wcale Poniżej 1 godziny 2-4 godziny 5 godzin lub więcej Nie wiem/ Trudno powiedzieć

Ile czasu średnio dziennie, Pana/i dziecko wykonuje następujące czynności?

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat
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Dziewczynka Chłopiec

04 CZAS POŚWIĘCANY PRZEZ DZIECKO NA TELEWIZJĘ
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Ile czasu średnio dziennie, Pana/i dziecko wykonuje następujące czynności: OGLĄDANIE TELEWIZJI

LEGENDA

Zebrane w badaniu dane pokazują, że płeć nie różnicuje w sposób
zasadniczy ilości czasu spędzanego przez dzieci na oglądaniu
telewizji. Odsetek dzieci, które oglądają telewizję powyżej jednej
godziny dziennie jest nieco wyższy w małych i średnich miastach,
oraz wśród uczniów szkoły podstawowej (w porównaniu do uczniów
szkół średnich).
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33%
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Wieś Małe i średnie miasta Duże miasta
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Dziewczynka Chłopiec

04 CZAS POŚWIĘCANY PRZEZ DZIECKO NA GRY NA KONSOLI
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Ile czasu średnio dziennie, Pana/i dziecko wykonuje następujące czynności: GRA NA KONSOLI

W przypadku gry na konsoli płeć istotnie różnicuje wyniki badania
– chłopcy generalnie częściej grają w ten typ gier, ale odnotowano
też, że jedynie wśród chłopców występują przypadki grania 5
godzin dziennie lub więcej. Odsetek dzieci, które grają na konsoli
powyżej jednej godziny dziennie jest nieco wyższy w dużych
miastach. Na tle grup wiekowych, uczniowie młodszych klas szkoły
podstawowej grają rzadziej i poświęcają dziennie mniej godzin na
grę niż starsze dzieci.
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Dziewczynka Chłopiec

04 CZAS POŚWIĘCANY PRZEZ DZIECKO NA ROZRYWKĘ PRZY KOMPUTERZE 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Ile czasu średnio dziennie, Pana/i dziecko wykonuje następujące czynności: KORZYSTANIE Z KOMPUTERA DLA ROZRYWKI

Porównanie wyników dla chłopców i dziewczynek pokazało, że
chłopcy nieco częściej korzystają z komputera dla rozrywki, oraz
nieco częściej niż dziewczynki spędzają na tym zajęciu 5 godzin
dziennie lub więcej. Odsetek dzieci, które poświęcają powyżej jednej
godziny dziennie na rozrywkę przy komputerze jest nieco wyższy w
miastach niż na wsi. Na tle grup wiekowych, uczniowie młodszych
klas szkoły podstawowej rzadziej spędzają dłuższy czas przed
komputerem w celach rozrywkowych niż starsze dzieci.
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POZIOM EDUKACJI

6% 5%8% 7%
25%

42% 44%

40%

30% 27%

28% 19% 18%

Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-8 Szkoły ponadpodstawowe

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

LEGENDA

PONIŻEJ 1 GODZINY 

WCALE

2-4 GODZINY

5 GODZIN LUB WIĘCEJ 

NIE WIEM



4% 4%

24%
9%

54%

51%

13%
28%

6% 8%

Dziewczynka Chłopiec

04 CZAS POŚWIĘCANY PRZEZ DZIECKO NA ROZRYWKĘ PRZY SMARTFONIE 
PODZIAŁ NA ZMIENNE: PŁEĆ DZIECKA, POZIOM EDUKACJI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Odpowiedzi respondentów, którzy posiadają przynajmniej 1 dziecko w wieku 7-19 lat.

PŁEĆ DZIECKA

Ile czasu średnio dziennie, Pana/i dziecko wykonuje następujące czynności: KORZYSTANIE ZE SMARTFONA DLA ROZRYWKI

Spędzanie czasu na rozrywkowym korzystaniu ze smartfona jest
zdecydowanie najpopularniejszym zajęciem, spośród typów rozrywki ujętych
w badaniu. Rodzice dziewczynek częściej deklarują, że dziecko spędza kilka
godzin dziennie przy smartfonie, niż rodzice chłopców. Ilość czasu przy
urządzeniu wzrasta wraz z wiekiem dziecka – uczniowie szkół średnich
korzystają ze smartfona najdłużej (średnio dziennie). Na tle grup
porównawczych, dzieci mieszkające w małych i średnich miastach częściej
poświęcają smartfonowi 5 lub więcej godzin, natomiast w dużych miastach
nieco częściej pojawiają się deklaracje, że dziecko wcale nie korzysta, lub
spędza przy smartfonie poniżej 1 godziny dziennie.
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Dorośli o sobieII



PODSUMOWANIE: DOROŚLI O SOBIE

Zgodnie z deklaracjami, blisko 70 proc. respondentów deklaruje, że są aktywni fizycznie – to nieco większy odsetek, niż w
pomiarze przed pandemią (różnica 5 p.p.).

W tygodniu poprzedzającym badanie 23 proc. respondentów było aktywnych fizycznie każdego dnia przez przynajmniej 60 minut
(wzrost o 10 p.p. w stosunku do pomiaru sprzed pandemii), natomiast 19 proc. nie podjęło w/w aktywności w żadnym dniu
(spadek o 12 p.p.).

Częściej niż co drugi dorosły spaceruje (59 proc.) i jeździ rowerem (53 proc.). Powyższe aktywności były najczęściej wskazywane
również przed pandemią, natomiast odsetki takich wskazań wzrosły – w poprzednim pomiarze wynosiły po 45 proc.

Regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, sport uprawia 38 proc. dorosłych – to o 7 p.p. mniej niż przed pandemią.

Co trzeci badany deklaruje, że jego praca zawodowa charakteryzuje się wysokim poziomem aktywności fizycznej.



Poziom aktywności fizycznej dorosłychII



05 POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DOROSŁYCH
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Jak określiłby/aby Pan/i swój poziom aktywności fizycznej?

Co trzeci dorosły respondent określa swój
poziom aktywności fizycznej jako niski.
Natomiast, zgodnie z deklaracjami, wyższy
poziom aktywności fizycznej dotyczy 69 proc.
ankietowanych, jest to odsetek o 5 p.p. wyższy
niż przed pandemią.

Dorośli aktywni fizycznie

64% 69%

Przed pandemią (2020 r.) W czasie pandemii (2021 r.)
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05 POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DOROSŁYCH
PODZIAŁ NA ZMIENNE
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Mężczyźni częściej deklarują aktywność fizyczną niż kobiety, podobnie jak osoby z wykształceniem
podstawowym w stosunku do absolwentów szkół średnich lub wyższych. Wśród grup wiekowych
najwyższy poziom aktywności odnotowano wśród osób w wieku 18-29 lat, ale także pośród
najstarszych uczestników badania. Dane zróżnicowane są również ze względu na dochód
indywidualny netto – najmniej aktywne fizycznie są osoby, które zarabiają od 4 tys. zł do 7 tys. zł
miesięcznie.

05 POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DOROSŁYCH
PODZIAŁ NA ZMIENNE

Jak określiłby/aby Pan/i swój poziom aktywności fizycznej?
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W ilu dniach, w ciągu ostatnich 7 dni, przeznaczał/a Pan/i na aktywność 
fizyczną dziennie łącznie co najmniej 60 minut?

05 TYGODNIOWA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

W ciągu siedmiu dni poprzedzających badanie
co piąty dorosły w żadnym dniu nie
przeznaczył minimum 60 minut na aktywność
fizyczną. Co dziesiąty respondent był aktywny
w jednym dniu. Dwa lub trzy dni wskazało 28
proc. dorosłych, natomiast cztery lub pięć dni –
12 proc. W analizowanym okresie, 23 proc.
respondentów uprawiało aktywność fizyczną
każdego dnia przez minimum godzinę.

60 min



05 TYGODNIOWA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
PORÓWNANIE POMIARÓW

W stosunku do pomiaru sprzed pandemii
wyraźnie spadł odsetek osób, które w
ciągu tygodnia poprzedzającego badanie
w żadnym dniu nie podjęły aktywności
fizycznej (różnica 12 p.p.). Jednocześnie
wzrosły odsetki wskazań dla pięciu,
sześciu oraz siedmiu dni.
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W ilu dniach, w ciągu ostatnich 7 dni, przeznaczał/a Pan/i na aktywność 
fizyczną dziennie łącznie co najmniej 60 minut?

60 min
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W ilu dniach, w ciągu ostatnich 7 dni, przeznaczał/a Pan/i na aktywność fizyczną dziennie łącznie co najmniej 60 minut?
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05 TYGODNIOWA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
PODZIAŁ NA ZMIENNE

W ilu dniach, w ciągu ostatnich 7 dni, przeznaczał/a Pan/i na aktywność fizyczną dziennie łącznie co najmniej 60 minut?

Wśród ogółu badanych, 28 proc. respondentów deklaruje, że w tygodniu poprzedzającym badanie
przez sześć lub siedem dni podejmowali aktywność fizyczną, która trwała łącznie przynajmniej 60
minut. W trend ten częściej wpisują się kobiety, osoby z wykształceniem podstawowym, osoby z
najniższym dochodem netto, oraz sześćdziesięciolatkowie (ale także pięćdziesięciolatkowie i osoby
powyżej 70 roku życia). Różnice obserwujemy również dla okresu 4-5 dni – częściej wskazywali go
mężczyźni, badani w wieku 18-29 lat, osoby z wykształceniem przynajmniej średnim oraz osoby
zarabiające przynajmniej 4 tys. zł netto miesięcznie. Natomiast całkowity brak aktywności fizycznej
częściej (na tle grup porównawczych) deklarowali mieszkańcy wsi, pięćdziesięciolatkowie, absolwenci
szkół średnich oraz respondenci zarabiający pomiędzy 4 a 5 tys. zł miesięcznie.

60 min



05 POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W PRACY ZAWODOWEJ
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Jakiego poziomu aktywności fizycznej wymaga Pana/i praca zawodowa?

Częściej niż co trzeci dorosły (35 proc.)
podejmuje aktywność fizyczną w ramach
wykonywania swoich obowiązków zawodowych.
Natomiast 46 proc. respondentów przyznaje, że
ich praca charakteryzuje się niskim lub raczej
niskim poziomem aktywności fizycznej.
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Wyniki pokazują, że mężczyźni częściej podejmują aktywność fizyczną w ramach pracy zawodowej
w porównaniu do kobiet, podobnie jak pięćdziesięciolatkowie w stosunku do pozostałych grup
wiekowych. Odsetek takich wskazań jest tym wyższy, im niższy poziom wykształcenia badanych.
Mieszkańcy największych miast są mniej aktywni fizycznie w pracy w porównaniu do osób
zamieszkujących mniejsze miejscowości. Różnice obserwujemy również ze względu na wysokość
dochodu netto – wysiłku fizycznego częściej wymaga praca osób, które zarabiają od 3 tys. zł do 5
tys. zł miesięcznie.

05 POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W PRACY ZAWODOWEJ
PODZIAŁ NA ZMIENNE

Jakiego poziomu aktywności fizycznej wymaga Pana/i praca zawodowa?



Rodzaje aktywności fizycznejII



06 UPRAWIANA PRZEZ DOROSŁYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Najczęściej podejmowanymi aktywnościami
fizycznymi przez dorosłych są spacery (59
proc.) oraz jazda na rowerze (53 proc). Co piąty
ankietowany pływa, 15 proc. biega, 14 proc.
zapytanych uczęszcza na siłownię, a 13 proc.
uprawia gimnastykę. Mniej popularne są: piłka
nożna (8 proc.), jazda na nartach (7 proc.),
zajęcia fitness (5 proc.) czy siatkówka (5 proc.).
Blisko co dziesiąta dorosła osoba nie
podejmuje żadnej aktywności fizycznej.
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Jaką aktywność fizyczną Pan/i uprawia?

Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. 
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Do najczęściej podejmowanych aktywności fizycznych przez dorosłych nadal należą spacery oraz jazda na rowerze,
natomiast, w porównaniu do pomiaru sprzed pandemii, odsetki takich wskazań wzrosły. Wyższy jest również odsetek osób,
które biegają.



06 REGULARNE UPRAWIANIE SPORTU

Regularne uprawianie sportu
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Czy uprawia Pan/i regularnie jakiś sport?

Regularne uprawianie sportu, przynajmniej raz
w tygodniu, deklaruje 38 proc. dorosłych – jest
to niższy odsetek, niż przed pandemią (różnica
7 p.p.). Natomiast przeszło 60 proc. przyznaje,
że nie podejmuje regularnie aktywności
sportowej.
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06 REGULARNE UPRAWIANIE SPORTU
PODZIAŁ NA ZMIENNE

Czy uprawia Pan/i regularnie jakiś sport?

Ponad 60 proc. dorosłych nie uprawia sportu regularnie. W trend ten, na tle podgrup w
poszczególnych kategoriach analizy, częściej wpisują się osoby powyżej 50. roku życia, mieszkańcy
wsi oraz małych i średnich miast, osoby z wykształceniem podstawowym, a także osoby, które
zarabiają od 3 tys. zł do 4 tys. zł netto miesięcznie. Regularne uprawianie sportu, przynajmniej
raz w tygodniu, częściej deklarują osoby zarabiające powyżej 5 tys. zł miesięcznie,
trzydziestolatkowie, mieszkańcy dużych miast oraz osoby ze średnim i wyższym wykształceniem.
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