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Uczestnictwo młodzieży w sporcie i rekreacji ruchowej 

 

 

 
 
 

1. Jakie były motywy uprawiania przez Ciebie sportu 
lub rekreacji ruchowej? 

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

• dla zdrowia i utrzymania kondycji fizycznej … 1 

• dla zachowania właściwej sylwetki (np.

odchudzanie)……………………………………
2 

• dla przyjemności, rozrywki ………………….. 3 

• dla zdobycia popularności i sławy …………… 4 

• dla uzyskania w przyszłości korzyści materialnych  5 

• ze względu na zalecenie lekarza ……………… 6 

• ze względu na spotkania ze znajomymi ……… 7 

• ze względu na modę ............................……….. 8 

•  inne przyczyny……………………………… 9 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. W których rodzajach zajęć sportowych lub 
rekreacji ruchowej uczestniczyłeś(-łaś)? 

Można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź. 
 

Rodzaje zajęć 

piłka nożna…………………………………….. 1 
koszykówka……………………………….……. 2 
piłka ręczna…………………………………….. 3 
piłka siatkowa…………………………………... 4 
pozostałe zespołowe gry sportowe (hokej, rugby 
itp.)……………………………………………... 5 

kręgle (bowling)……………………………….. 6 
lekkoatletyka…………….……………………… 7 
pływanie………………….…………………….. 8 
żeglarstwo……………………………………… 9 
nurkowanie…………………………………… 10 
pozostałe sporty wodne (kajakarstwo, 
wioślarstwo, narciarstwo wodne, windsurfing 
itp.) ……………………………………………. 

11 

judo, karate, tai - chi, inne sporty walki………. 12 
kolarstwo lub rekreacyjna jazda na rowerze…… 13 
jeździectwo lub rekreacyjna jazda konna……… 14 
łyżwiarstwo……………………………………. 15 
narciarstwo, snowboard………………………… 16 
saneczkarstwo………………………………….. 17 
badminton……………………………………… 18 
gimnastyka (ogólnorozwojowa, odchudzająca, 
korekcyjna, aerobik itp.)……………………….. 19 

taniec…………………………………………… 20 
jogging, spacery, nordic walking………………. 21 
joga…………………………………………….. 22 
jazda na łyżworolkach, deskorolce, wrotkach…... 23 
kulturystyka i sporty siłowe lub korzystanie z 
siłowni………………………………………….. 24 

tenis ziemny, squash…………………………… 25 
tenis stołowy………………………………..….. 26 
bilard, snooker……………………………….… 27 
wędkarstwo…………………………………….. 28 
brydż……………………………………………. 29 
szachy…………………………………………… 30 
inne gry świetlicowe…………………………… 31 
inne rodzaje sportu lub rekreacji ruchowej…….. 32 



3. Posiadany sprzęt sportowy. 

Rodzaj sprzętu 
Proszę zakreślić symbol właściwej odpowiedzi 

1 – posiadam, 2 – nie posiadam 
  

łyżwy ……………………………........................ 1 1 2 

narty, deska snowboardowa …………………….. 2 1 2 

sanki …………………………………………….. 3 1 2 

kajak, łódź wiosłowa, ponton …………………... 4 1 2 

żaglówka ………………………………………... 5 1  2 

deska do windsurfingu ………………………….. 6 1 2 

sprzęt do nurkowania …………………………… 7 1  2 

rower ……………………………………………. 8 1  2 

łyżworolki, deskorolka, wrotki …………………. 9 1  2 

rakiety do tenisa ziemnego lub squasha ………. 10 1  2 

stół do tenisa stołowego ………………………… 11 1  2 

piłka nożna, do koszykówki, siatkówki ………… 12 1  2 

sprzęt siłowy (sztangi, hantle, sprężyny, itp.) ….. 13 1  2 

sprzęt do poprawiania kondycji (wioślarz, 
bieżnia, atlas, stepper, trenażer, rowerek 
trekkingowy) …………………………………… 

14 1 
 

2 
 

inny sprzęt sportowy …………………………… 15 1  2 

 
 
 
4. Jak często uczestniczyłeś(-łaś) w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych ? 

Rodzaj zajęć 

Proszę wpisać symbol właściwej odpowiedzi 
1 – nie uczestniczyłem (-łam) 
2 – okazjonalnie (np. w czasie wakacji) 
3 – sporadycznie (np. raz w miesiącu) 
4 – w okresie wypoczynku sobotnio- niedzielnego 
5 – raz lub kilka razy w tygodniu 

  

piłka nożna……………………………………… 1  

koszykówka…………………………….………… 2  

piłka ręczna………………………………………. 3  

piłka siatkowa…………………………………..... 4  

pozostałe zespołowe gry sportowe (hokej, rugby 
itp.)…………………………………………….... 5  

kręgle (bowling)…………………………………. 6  



lekkoatletyka…………….……………………….. 7  

pływanie………………….………………………. 8  

żeglarstwo……………………………………….. 9  

nurkowanie……………………………………….. 10   

pozostałe sporty wodne (kajakarstwo, 
wioślarstwo, narciarstwo wodne, windsurfing itp.) 11   

judo, karate, tai - chi, inne sporty walki…………. 12   

kolarstwo lub rekreacyjna jazda na rowerze……... 13  

jeździectwo lub rekreacyjna jazda konna………..  14   

łyżwiarstwo……………………………………… 15   

narciarstwo, snowboard………………………….. 16  

saneczkarstwo……………………………………. 17  

badminton………………………………………… 18  

gimnastyka (ogólnorozwojowa, odchudzająca, 
korekcyjna, aerobik itp.)…………………………. 19  

taniec……………………………………………... 20  

jogging, spacery, nordic walking………………… 21  

joga…………………………………………..…... 22  

jazda na łyżworolkach, deskorolce, wrotkach…..... 23  

kulturystyka i sporty siłowe lub korzystanie              
z siłowni………………………………………….. 24  

tenis ziemny, squash…………………………….. 25  

tenis stołowy……………………………..………. 26  

bilard, snooker…………………………….…....... 27  

wędkarstwo………………………………………. 28  

brydż……………………………………………… 29  

szachy…………………………………………….. 30  

inne gry świetlicowe……………………………... 31  

inne rodzaje sportu lub rekreacji ruchowej………. 32  



5. Posiadane umiejętności związane z uprawianiem sportu i rekreacji 
ruchowej. 
Można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź. 

Umiejętności 

pływanie………………………………………………….. 1 
żeglarstwo…………………………………………………. 2 
pozostałe sporty wodne (kajaki, wioślarstwo, narty wodne). 3 
jazda konna………………………………………………… 4 
jazda na rowerze…………………………………………… 5 
jazda na nartach, desce snowboardowej…………………… 6 
jazda na łyżwach…………………………………………… 7 
jazda na sankach…………………………………………… 8 
jazda na rolkach, deskorolce, wrotkach, itp……………….. 9 
gra w kręgle (bowling)…………………………………….. 10 
gra w badmintona…………………………………………. 11 
gra w tenisa ziemnego lub squash…………………………. 12 
gra w tenisa stołowego…………………………………….. 13 
gra w piłkę nożną…………………………………………... 14 
gra w piłkę ręczną…………………………………………. 15 
gra w koszykówkę…………………………………………. 16 
gra w siatkówkę……………………………………………. 17 
inne gry zespołowe………………………………………… 18 
gra w brydża………………………………………………. 19 
gra w szachy………………………………………………. 20 
inne gry świetlicowe……………………………………… 21 
inne dyscypliny…………………………………………….. 22 

 
 
Uwagi ankietera/respondenta: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Realizacja wywiadu 
 
Wywiad 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

- przeprowadzony przez ankietera ………………………… 1 
- zrealizowany przez respondenta ….……………………… 2 

 
 


