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KÉRDŐÍV I. 
5. A 

(8/8 lány, 16/16 fiú töltötte ki a kérdőíveket név nélkül, önkéntesen.) 

Szabadidős tevékenységeket soroltunk fel, tegyél x-et oda, amelyik rád jellemző! 

1 – nem veszek részt 
2 – részt veszek, de nem szívesen 
3 – nagyon szívesen veszek részt 

 Tevékenységek 1 2 3 
1. Iskola által szervezett túrák 50%/43% 25/7% 25/50% 
2. Iskolán kívüli túrák (pl. családi, 

baráti…) 
12,5/12,5% 0/12,5% 87,5/75% 

3. Osztálykirándulás 12,5/12,5% 0/6,25% 87,5/81,25% 
4. Farsangi és szüreti bál 0/12,5% 0/37,5% 100/50% 
5. Iskolai koncertek, műsorok (pl. 

karácsonyi hangverseny, Németh 
Imre gálaműsor) 

0/18,75% 0/37,5% 100/43,75% 

6. „Kit mit tud?” vetélkedő 12,5/43,75% 12,5/31,25% 75/25% 
7. Iskolai táborok 62,5/62,5% 12,5/6,25% 25/31,25% 
8. Iskolán kívüli táborok 12,5/25% 25/12,5% 62,5/62,5% 
9. Tanulmányi versenyek 50/68,75% 25/6,25% 25/25% 
10. Iskolai szakkörök 0/18,75% 0/12,5% 100/68,75% 
11. Iskolai edzések 50/18,75% 25/6,25% 25/75% 
12. Iskolai sportversenyek 62,5/31,25% 12,5/12,5% 25/56,25% 
13. Iskolán kívüli edzések (egyesületi) 37,5/31,25% 12,5/6,25% 50/62,5% 
14. Iskolán kívüli sportversenyek 37,5/31,25% 12,5/0% 50/68,75% 

A táblázatban lévő adatok azt mutatják, hogy a lányok (100%) az iskolai bálokon, 
koncerteken és szakkörökön nagy szeretettel vesznek részt, sokan közülük (87,5%) szeretnek 
a családdal, barátokkal túrázni, az osztállyal kirándulni, de kevésbé vesznek részt az iskolai 
túrákon (50%), és szívesen indulnak (75%) a „Ki mit tud?” vetélkedőkön. Az iskolai táborok 
helyett nagyobbik részük (87,5%) inkább más táborokba megy, de ebből 25% nem szeret 
menni. A tanulmányi versenyeken és az iskolai edzéseken a lányok negyede szeret részt venni, 
a fele nem, illetve (25%) ha részt is vesz, nem szívesen. Az iskolai sportversenyeken a lányok 
37,5%-a szerepel, de ebből 12,5% nem lelkesedik. Az iskolán kívüli edzések és 
sportversenyek népszerűbbek (50%), bár ezekre is 12,5% nem szívesen megy el.  

A fiúk körében sokkal látogatottabbak az iskolai túrák (57%), mint a lányoknál. A 
túrázóknak csak 7%-a nem megy lelkesen. A legtöbben (81,25%) az osztálykirándulást 
szeretik, és csak 6,25% a fiúknak, aki nem szeret ezekre elmenni. A családi, baráti túrákat és 
az iskolai edzéseket 75% részesíti előnyben, közülük 12,5%, illetve 6,25% nem szeret menni. 
Az iskolai szakkörökön nagyon magas a részvételi arány (81,25%), melyen azonban 12,5% 
nem szívesen vesz részt. Az iskolai táborok helyett a lányokhoz hasonlóan inkább egyéb 
táborokba mennek (75%), melyekért 12,5% nem lelkesedik. A fiúk körében a tanulmányi 
versenyek, illetve a „Ki mit tud?” vetélkedők a legkevésbé kedveltek (25%). A szüreti, 
farsangi bálokon, az iskolai koncerteken a fiúk 80-87%-a részt vesz, de itt nagyon szembetűnő, 
hogy ezekre közülük nagyon sokan (37,5%) nem szívesen mennek el. 
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2) Sorolj fel néhány olyan szabadidős tevékenységet, amelyek a fentiek között nem 
szerepelnek, de nagyon szívesen csinálod!  

rajzolás, játék a hörcsöggel, nyuszi sétáltatása, TV-zés (2), tabletezés (1), úszás, 

görkorizás, biciklizés, korcsolyázás, állatkerti séta, focizás, együttlét a családdal, 

játék, színes csomagolópapírok készítése 

gépezés (4), focizás, barkácsolás, úszás, biciklizés, rajzolás, sakkozás, zenélés, 

néptáncolás, bokszolás, horgászás, kosarazás, kalandpark, élményfürdő, 

„szállodázás” 

3) Mennyi időt töltesz el naponta /átlagosan/ délután a tanulással? Karikázd be a rád 

jellemző válasz betűjelét!  

a) semmit: 0/0 

b) csak akkor tanulok, ha másnap dolgozatot írunk: 2/2 

c) 10 – 30 perc: 2/11 

d) 1 – 2 óra: 4/3 

e) ha 2 óránál többet, akkor mennyit?: 0/0 

4) Hogyan ellenőrzöd a tanulás végén a megszerzett tudásodat? Többet is bekarikázhatsz! 

a) hangosan felmondom magamnak a tananyagot: 5/7 

b) kikérdezi tőlem valaki: 5/11 

c) válaszolok a tankönyvi kérdésekre: 3/4 

d) sehogy: 1/1 

e) egyéb módon: 0/0 

5) Milyen tanulást segítő foglalkozásra jársz? Többet is bekarikázhatsz! 

a) iskolai tantárgyi korrepetálás: 0/1 

b) iskolai fejlesztő foglalkozás: 0/2 

c) iskolán kívüli fejlesztő foglalkozás: 0/2 

d) magántanár: 0/1 

e) nem járok: 7/9 

f) egyéb: 1 (iskolai tanulás-módszertani foglalkozás) 

1 (saját megítélése szerint a néptánc is tanulássegítő foglalkozás) 
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6) Segít-e valaki a családból a tanulásban? (1 fiú nem karikázott be választ.) 

a) soha: 0/0 

b) ritkán: 2/5 

c) gyakran: 5/6 

d) minden nap: 1/4 

7) Jól érzed magad az iskolában? (4 fiú nem karikázott be választ.) 

a) ritkán, mert….: 4  

„Sok a házi feladat.”  

„Félek a nagyoktól, mert egyszer már elvették a kulacsomat.”  

„Sok bántás ér.” 

„Sok óránk van, ezért fáradt vagyok.” 

„Sokat kell tanulni, aminek nagy részét nem szeretem.” 

a) ritkán, mert….: 6  

„Nagyon unalmas.” 

„Sok a lecke, sok a dolgozat.” 

b) gyakran, mert: 4  

„Mert találkozhatok a barátaimmal.” 

„Sok érdekeset tanulunk.” 

b) gyakran, mert: 6  

„Jó az osztály, szeretek a barátaimmal találkozni.” 

„Izgalmas dolgokat tanulunk.” 

„Nincs sok konfliktusom.” 

„Néha egész jó tanulni.” 

„Jók a jegyeim, barátságosak a tanárok.” 

8) Érdekesnek találod a tankönyvi leckéket? 

a) ritkán olvasom el, mert unalmasak: 3/3 

b) csak egyes tantárgyaknál érdekel pl.: 2/8 

c) szinte minden lecke érdekel: 2/4 

d) nehezen megy az olvasás, ezért nincs türelmem végig olvasni: 0/1 

e) nem nagyon értem a leckék szövegét: 1/0 

f) egyéb: 0/0 
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9) Segít a tanári magyarázat a tanulásban? Többet is bekarikázhatsz! (2 fiú nem karikázott 
be választ.) 

a) általában nehezen tudom követni, hamar elkalandozik a figyelmem: ½ 

b) ha érdekes a téma, akkor tudok figyelni és könnyen megjegyzem: 6/9 

c) mindig nagyon sokat segít: 3/5 

d) gyakran úgy érzem, hogy túl nehéz és bonyolult, amit tanulunk: ½ 

e) szinte semmi nem érdekel, ami az órán zajlik: 0/0 

f) nagyon függ attól, hogy melyik tanár magyaráz: 4/3 

g) az órán sok a zavaró tényező, ezért inkább otthon egyedül megtanulom: 0/1 

h) egyéb: 0/0 

10) Olvastak neked kiskorodban a szüleid vagy nagyszüleid mesét? (1 fiú nem karikázott be 
választ.) 

a) nem: 0/0 

b) néha: 2/4 

c) gyakran: 6/11 

11) Milyen gyakran olvasol könyvet? 
a.) soha: 0/0 

b.) csak tankönyvet: 0/2 

c.) hetente egyet: 1/4 

d.) havonta egyet: 3/4 

e.) évente egyet: 1/4 

f.) egyéb: 3 (könyvtárba járunk; heti 4-5 könyvet hozunk ki, attól függ mennyire 
érdekes)/1 (sok a dolgom, erre nincs időm) 

12) Mennyi időt beszélgetsz átlagosan naponta a szüleiddel? Kivel? Mennyit? Írd le néhány 
mondattal! 

A lányok közül mindenki beszélget minden nap a szüleivel (néhány konkrétum): 

„Keveset, mert nem szeretném a csacskaságaimmal zavarni, sok a problémája.” 

„Anyukámmal sokszor, mindent elmesélek neki.” 

„Mindenkivel sokat, csak nem egyszerre.”  

„Apukámmal 10 perc, anyukámmal fél óra.” 

A fiúk közül 5 nem írt ide semmit. A többiek beszélgetnek minden nap (néhány 
konkrétum): 

„Anyukámmal csak néha, mert sokat gépezem.”  

„Anyukámmal 30 percet, apukámmal 10 percet.”  

„Mindig megkérdezik mi volt a suliban.”  

„Sokat beszélgetünk az iskoláról, filmekről.” 
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13) Szerinted milyenek lesznek az iskolák, hogyan fognak tanulni 20 év múlva a gyerekek? 

A lányok közül 2 nem írt ide semmit, a többiektől néhány idézet: 

„Az iskolák nagyon modernek lesznek, a gyerekek viszont nagyon hanyagul 
fognak tanulni.” 

„Robotok lesznek az iskolákban és tableten fognak tanulni a gyerekek.” 

„Az iskolák sokkal modernebbek lesznek, de a gyerekek meg sokkal lustábbak 
lesznek.” 

A fiúk közül 7 nem válaszolt erre a kérdésre, a többiektől néhány idézet: 

„Mozgólépcső lesz, minden elektromos lesz, tableteken, laptopokon fognak tanulni 
a gyerekek.” 

„A tanár gondolattal ír a számítógépen.” 

„Nagyon zajos lesz az iskola.” 

„A gyerekek már egyáltalán nem fognak figyelni, és rosszul fognak tanulni.” 

„A gyerekek fejébe töltik közvetlenül a tudást” valami géppel.” 

„Nem tudom.” 

„Szerintem olyan lesz, amilyen most.” 

KÉRDŐÍV II. 

1) Milyen informatikai eszközök vannak a családotokban? 

a) okostelefon: 8/14 

b) számítógép: 2/11 

c) laptop: 4/12 

d) tablet: 7/8 

e) játékkonzol: 2/11 

f) egyéb: 4/4 (A TV-t írták, bár valószínűleg minden háztartásban van, de a 
többiek feltehetően elfelejtették beírni.) 

2) Sorold fel neked milyen informatikai eszközeid vannak?  

telefon (Az egyik lány viccesen így fogalmazott; „buta” telefon.): 2/5 

okostelefon: 5/6 

tablet: 4/3  

laptop: 0/1  

játékkonzol: 0/3 
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3) Mennyi időt töltesz naponta „gépezéssel”? 

a) semennyit: 3/3 

b) 10 – 30 perc: ¾ 

c) 1 – 2 óra: 2/6 

d) ha 2 óránál több, akkor mennyi?: 0/2 (3-5 óra) 

e) egyéb: 0/0 

4) Mire használod a számítógépedet? (1 fiú nem töltötte ki a táblázatot.) 

Azt itt meg kell jegyezni, hogy a gyerekek előző kérdésben bekarikázott 
válaszai 80% -ban nem egyeztek a táblázatban szereplő percek összegével; tehát 
például valaki a „c”-t (1-2 óra) választotta, de ebben a feladatban összeadva a 
perceket 3 óra jött ki eredményül. Ez jól mutatja, hogy ha valaki nem tudatosan, 
az időt figyelve ül a gép (tablet, okostelefon…) előtt, akkor a „saccolt” adatok 
csak körülbelüli képet mutatnak, és nagyban függenek a gyerekek 
időérzékelésétől, mely viszont gépezés közben „csalóka” lehet. Az alábbi 
számok az egy főre eső átlagot mutatják, amely azt jelenti, hogy vannak, akik 
ennél többet illetve kevesebbet gépeznek. A lányok esetében az osztószám 8 
helyett 5 volt, hiszen hárman azt nyilatkozták, hogy nem „gépeznek”. A fiúknál 
pedig 16 helyett 12, hiszen hárman nem gépeznek, 1 pedig nem nyilatkozott 
(nem töltötte ki a táblázatot). Érdekes lehet, hogy a lányoknál nem voltak kirívó 
esetek, a fiúk között viszont néhányan naponta több órán keresztül játszanak 
számítógépes játékokat, illetve néznek filmet, főleg hétvégén. 

hétköznap 

Tevékenységek 
Időtartam 
(nap/óra) 

tanulás 17/17 perc 
közösségi oldalak 12/27 perc 

játék 5/57 perc 
skype 1/3 perc 

filmnézés 24/104 perc 
zenehallgatás 20/20 perc 

összesen:  79/228 perc 

A lányok és fiúk között óriási a 
különbség. Míg átlagban a lányok hétköznap és hétvégén is nagyjából 1 óra 
20 percet, a fiúk hétköznap 3 óra 48 percet, hétvégén pedig majdnem 
6 órát ülnek a gép előtt. Természetesen a fiúk nagyobbik része is messze alul 
marad az itt kimutatott átlagértékektől, és ez az adat néhány szélsőséges eset 
következménye. 

hétvégén 

Tevékenységek 
Időtartam 
(nap/óra) 

tanulás 10/16 perc 
közösségi oldalak 4/25 perc 

játék 20/108 perc 
skype 0/7 perc 

filmnézés 30/158 perc 
zenehallgatás 20/37 perc 

összesen:  84/351 perc 
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5) Mennyi időt töltesz TV nézéssel? (2 fiú és 1 lány nem nyilatkozott.) 

a) semennyit: 0/0 

b) 10 – 30 perc: 2/4 

c) 1 – 2 óra: 3/7 

d) ha 2 óránál több, akkor mennyi?: 0/1(8 ó.);1 (4 ó.); 1 (4 ó.) 

e) egyéb: 1 (csak pénteken 30 perc); 1 (csak hétvégén 2 óra) 

6) Milyen típusú műsorokat nézel szívesen? 

a) játékfilm: 4/14 

b) dokumentumfilm: 0/6 

c) természetfilm: 1/9 

d) tudományos ismeretterjesztő: 1/9 

e) valóságshow: ½ 

f) sorozat: 2/6 

g) tehetségkutató műsorok: 4/5 

h) egyéb: 0/2 (horrorfilm) 

7) Van a szobádban TV? (1 lány és 2 fiú nem írt ide semmit.) 

a) nincs: 5/7 

b) van: 2/7 

8) Nézel 16 vagy 18 karikás filmeket? 

a) még nem láttam ilyet: 5/4 

b) néhányszor láttam: 2/5 

c) gyakran nézek: 0/5 

9) Szabályozzák a szüleid a géphasználatot és a TV nézést? 
a) nem: 2/4 
b) igen: 5/10 

ha igen, akkor hogyan? (Néhány vélemény.) 
„Csak sportközvetítést és a kedvenc filmemet nézhetem.” 
„Csak hétvégén nézhetek, de megszabják mennyi ideig.” 
„A családdal szoktam az X faktort nézni.” 
„Néznem kell az időt.” 
„ Ha megtanultam mindent, csak utána nézhetek TV-t.” 
„A jegyeimtől függ…” 
„Csúnya dolgokat nem nézhetek.” 
„Nem nagyon kell korlátozni, mert nem TV-zek.” 
„Ha már régóta nézem, rám szólnak, én meg nem vitatkozom velük.” 
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10) Milyen típusú játékkal játszol a legtöbbet a számítógépeden? 

a) logikai: 3/7 

b) akciós – lövöldözős: 0/12 

c) stratégiai: 0/6 

d) szerepjátékok: 5/7 

e) szimulációs: 0/8 

f) verekedős: 0/7 

g) egyéb: 1 (FIFA 15; GTA V.) 

11) Regisztráltál már közösségi oldalra?  

a) nem: 6/10 

b) igen: 2/6 

ha igen, akkor melyikre?: 1 (My little farm, My Zoopark) 

1 (Facebook) 

6 (Facebook) 

3 (Twitter) 

2 (Instagram) 

szüleid tudnak-e róla?:   

a) igen: 2/6 

b) nem: 0/0 

ha igen, ismerik-e a jelszavadat? 

a) igen: 1/2 

b) nem: 1/4 
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12) Miért fontos, hogy fent legyél a közösségi oldalakon? Miért regisztráltál? Többet 
is bekarikázhatsz!  

A 8 lány közül 2, a 16 fiú közül 6 regisztrált. 

a) legtöbb barátom, ismerősöm fent van: 2/4 

b) attól tartok kimaradok valami fontos eseményből, ha nem 
vagyok fent: 1/1 

c) izgalmas belelátni mások életébe: 1/0 

d) élvezem, hogy irányíthatom, milyennek lássanak a többiek: 0/0 

e) sok emberrel tudom felvenni nagyon gyorsan a kapcsolatot: 0/5 

f) könnyebben felvállalom a véleményemet így mások előtt, mint 
szemtől szemben: 0/2 

g) sokféle módon tudok információt átadni a barátaimnak, 
ismerőseimnek (fotók, videók…): 1/4 

h) nem nagyon szeretem, de ha nem vagyok fent, félek, hogy 
kiközösítenek: 0/0 

i) szeretnék minél többet megtudni a világról: 0/2 

j) feszít a közlési, kapcsolatteremtési vágy: 0/1 

k) egyéb: 0/0 

13) Szerinted mennyi a regisztráció alsó korhatára a Facebook-ra? (1 lány írta, hogy 
nem tudja, 4 nem nyilatkozott.) 

a) 11 év: 0/0 

b) 13 év: 3/12 

c) 15 év: 0/4 

14) Szoktál-e a közösségi oldalakon számodra ismeretleneket visszajelölni? 

a) soha: 2/3 

b) néha: 0/3 

c) gyakran: 0/0 

d) mindig: 0/0 
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15) Szerinted milyen előnyei vannak az internetnek? (1 fiú és 1 lány nem válaszolt.) 

Néhány vélemény (többeknél is előforduló): 

„Gyors, sok mindent azonnal megtudhatunk.” 

„Rögtön megkapjuk a leveleket.” 

„Használhatjuk tanulásra.” 

„Gyors, minden könnyen elérhető vele.” 

„Játszani lehet.” 

„Sok zenét ismerhetsz meg.” 

„Bármilyen információt megszerezhetsz gyorsan.” 

„A tanulásban jól lehet használni.” 

16) Szerinted milyen veszélyeket rejt az internet? (1 fiú és 1 lány nem válaszolt.) 

„Butít.” 

„Vírusokat terjeszt.” 

„Feltörhetik és megnézhetik az adataidat.” 

„Kikezdhetnek veled.” 

„Elrabolja az idődet.” 

„Levehetik a pénzedet.” 

„Ha nem vagy otthon kirabolhatnak.” 

„Tönkre teheti a lelkiállapotodat.” 

„Pedofilok ismerkedhetnek meg veled.” 

„Elcsalhatnak egy parkba.” 

„Sértegethetnek, zaklathatnak.” 

„Csalásokat követnek el.” 

„Trágárságokat írnak.” 

17) Szoktál beszélgetni a szüleiddel az előbb említett dolgokról? (1 lány és 1 fiú nem 
nyilatkozott.) 

a) soha: 3/4 

b) néha: 4/8 

c) gyakran: 0/3 

18) Szoktál beszélgetni a tanáraiddal az előbb említett dolgokról? 

a) soha: 5/8 

b) néha: 1/4 

c) gyakran: 1/2 
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19) Szoktál beszélgetni a barátaiddal az előbb említett dolgokról? 

a) soha: 4/3 

b) néha: 2/9 

c) gyakran: 1/2 

20) Szoktál feltenni magadról fotókat? (2 lány nem írt választ, valószínűleg azért, 
mert nincs fenn közösségi oldalon, így kihagyta a kérdést. A fiúk közül 12 nem 
válaszolt, valószínűleg ugyanilyen okból.) 

a) soha: 4/3 

b) néha: 1/1 

c) gyakran: 1/2 

21) Szoktak mások rólad feltenni a megkérdezésed nélkül fotókat, videókat? (1 lány 
és 5 fiú nem adott választ.)  

a) soha: 6/8 

b) néha: 0/2 

c) gyakran: 0/1 

22) Megadtad már az alábbi adatok közül valamelyiket magadról ismeretlennek?  

a) lakcímed: 0/0 

b) telefonszámod: 0/1 

c) iskolád neve, címe: 0/1 

d) e-mail címed: 0/3 

e) családtagjaid elérhetőségei: 0/0 

f) barátaid elérhetőségei: 0/0 

23) Olvasd el figyelmesen az alábbi történetet, és válaszolj a kérdésekre! 

Katáról nyaralásakor készült egy fürdőruhás fotó, melyet elküldött barátjának. 
Petinek nagyon tetszett a kép és megosztotta a Facebook-on, ahol sokan tovább 
osztották. Kata nagyon mérges volt Petire, aki azzal védekezett, hogy Kata nem 
tiltotta meg neki, hogy feltegye a képet. Rengeteg kommentet írtak a képhez, és 
sokan durva, rosszindulatú megjegyzéseket is, amelyek Katának nagyon rosszul 
estek. Aztán már iskolába sem akart menni, mert a zaklatások ott is folytatódtak. 

Szerinted hogyan végződik ez a történet? (5 fiú és 3 lány nem válaszolt.) Néhány 
vélemény: 

„Nem voltak igazi barátok”. 

„Örökre félni fog Kata a világtól.” 

„Teljesen kiközösítik, és pszichológushoz megy.” 

„Nem lesznek barátok.” 
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„Kata egy darabig nem megy, aztán megy iskolába.” 

„Kata szülei bemennek az iskolába, és leszedetik a képet.” 

„Kata másik iskolába megy.” 

Mit kellett volna a szereplőknek másként csinálni? 

„Meg kellett volna Petinek kérdeznie Katát.” 

„Katának kellett volna mondania Petinek, hogy ne rakja fel.” 

„Nem kell ezen összeveszni!” 

„Nem kellett volna Petinek feltölteni a fotót.” 

„Nem kellene a Facebook-on fent lenniük.” 

„Nem kellett volna elküldeni a fotót.” 

„Meg kellett volna kérdeznie Katát.” 

24) Ismersz a saját baráti körödben ilyen, vagy más hasonló esetet? Ha igen, írd le 
néhány mondattal! (A valódi nevek helyett használhatsz álneveket!) 

A 8 lány közül egy sem, a fiúk közül ketten tudtak ilyen esetről: 

„Egy barátom feltett egy fotót magáról és egy másik barátom csúfolta érte.” 

„Egy barátomat egy pedofil zaklatta egyszer, gusztustalanságokat írt.” 

25) Ha téged zaklatás érne, kivel beszélnéd meg? Többet is bekarikázhatsz, de 
ilyenkor állíts fel sorrendet! (pl. 1. anyukám, 2. testvérem…)  

(1 lány és 4 fiú nem írt választ, többen karikáztak be több választ is. 3 fiú és 2 
lány állított fel sorrendet, amelyben 1/2 az anyukáját, 1/1 mindkét szülőjét 
nevezte meg első helyen.) 

a) anyukámmal: 5/3 

b) apukámmal: 1/2 

c) szüleimmel: 2/8 

d) nagymamámmal: 4/1 

e) nagypapámmal: 0/0 

f) nagyszüleimmel: 1/4 

g) testvéremmel: 0/6 

h) tanárommal: 1/3 

i) barátommal: 1/6 

j) egyéb: 1 (kedvenc plüssállatommal) 


