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 W związku z zapotrzebowaniem na szukanie odpowiedzi dotyczącej jakości w sporcie oraz podnoszeniu efektywności wyników 

klubów sportowych Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersyteckie Centrum Sportowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, oraz Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stworzyły 

projekt konferencji naukowej pt. �Jakość w sporcie. 

 Bloki tematyczne: zarządzanie jakością w sporcie, sport jako forma autokreacji, oraz psychorehabilitacja i pomoc 

psychopedagogiczna w sporcie, prawo sportowe. 

 

 

TURYSTYKA WŚRÓD MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ I 
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Tourism among the youth and schools team in Radziejów-motivations and preferences 
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Streszczenie 

Celem niniejszej pracy jest określenie najważniejszych motywów podróżowania młodzieży 

szkolnej i ich preferencje spędzania czasu podczas wyjazdów turystycznych. 

Badania zostały przeprowadzone wśród licealistów w Zespole Szkół i Placówek w 

Radziejowie. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki badań ukazały, że 

młodzi ludzie wyjeżdżają głównie w celach rozrywkowych, wypoczynkowych oraz dla poznania 

nowych ludzi. Licealiści podczas wyjazdów turystycznych preferują przede wszystkim aktywne 

spędzanie czasu oraz uczestnictwo w dyskotekach, koncertach i innych imprezach rozrywkowych. 
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Słowa kluczowe: młodzież, turystyka młodzieży, motywacje turystyczne, preferencje 

turystyczne. 

 

Abstract 

 The purpose of this work is to identify the most important themes of travel and school 

students their preferences to spend time during the tour.  Tests have been carried out among high 

school students in the schools and in Radziejów. To study diagnostic survey method. Research has 

shown that young people leave mainly for entertainment, leisure and meet new people. High school 

students during tourist trips prefer above all active spending time and participation in discos, 

concerts and other entertainment events.  Keywords: youth, youth tourism, travel motivations travel 

preferences 

 

Keywords: youth, youth tourism, motivations, preferences. 

 

 

 

 

 

Wstęp 

Tematem niniejszej pracy jest turystyka wśród młodzieży, ich preferencje i motywacje do 

wyjazdów turystycznych. Turystyka dla młodych ludzi jest ciekawą formą spędzania wolnego 

czasu. Wpływa na ich rozwój, kształtuje postawy, podnosi poziom wiedzy. Ponadto uczy 

współpracy, wzajemnej pomocy i współżycia w zespole rówieśników. Dzięki turystyce u młodzieży 

kształtuje się umiejętność przetrwania w trudnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem i 

niewygodami. Młodzi ludzie poprzez udział w wyjazdach turystycznych stają się samodzielni i 

zaradni. Występuje wiele motywów wyjazdów turystycznych. Mogą być one związane z poznaniem 

przyrody, kultury, czy też nowych ludzi. Jedni podróżują w celu ucieczki od życia codziennego i 

wypoczynku, inni szukają rozrywek, nowych doświadczeń. Do motywów turystycznych zaliczyć 

można także: zwiedzanie, pielgrzymki, odwiedziny rodziny i znajomych, poprawa stanu zdrowia, 

możliwość uprawiania sportów, czy decyzje rodziców. Podczas wyjazdów turystycznych można 

spędzać czas na wiele sposobów. Należy wyróżnić entuzjastów aktywnego wypoczynku, rozrywek 

typu dyskoteki i koncerty, a także zwolenników biernego wypoczynku, czyli np. plażowania, 

czytania książek. Dużą grupę turystów stanowią osoby, które podczas podróży preferują zwiedzanie 

ciekawych miejsc. 
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Termin „turystyka” pochodzi od francuskiego słowa „tour”, przyjętego również przez język 

angielski. Wyraz „tour” oznacza podróż lub wycieczkę, która kończy się powrotem do punktu 

wyjścia. Już w średniowieczu turystykę identyfikowano z wędrówkami krajoznawczymi, 

uprawianiem sportów, podróżami w celu zaspokojenia potrzeby ciekawości, dla rozrywki, 

przyjemności. Wyjazdy turystyczne dają możliwość poznania kraju, świata, zabytków, ciekawych 

ludzi (Nowakowska, 2002, s. 19 – 20). Przecławski twierdzi, że: „turystyką w szerokim znaczeniu 

jest całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych z dobrowolną czasową zmianą 

pobytu, rytmu i środowiska życia oraz z wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem 

odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym)” (1973, s. 12). Turystyka oznacza 

wędrówki lub podróże, w których uczestniczy człowiek w czasie wolnym, dla rozrywki, 

wypoczynku, zachowania zdrowia oraz dla zdobywania doświadczeń. Przez turystykę rozumie się 

również przemieszczanie się ludzi poza miejsce zamieszkania, bez podjęcia stałej pracy zarobkowej 

(Toczek – Werner, 2005, s. 11). W słowniku terminów związanych z turystyką i hotelarstwem 

możemy przeczytać, że turystyka to: „zjawisko przestrzennego ruchu ludności poza miejsce stałego 

zamieszkania, mającego cel krajoznawczy, biznesowy, pątniczy lub form czynnego wypoczynku” 

(Nowakowski, 2001, s. 66).  

Brytyjskie Towarzystwo Turystyczne przyjęło następującą definicję: „Turystyka obejmuje 

wszystkie czynności związane z czasowym krótkotrwałym przemieszczaniem się osób do miejsc 

docelowych poza miejscami, gdzie normalnie mieszkają i pracują oraz pobytem w tych miejscach” 

(Middleton, 1996, s. 8 – 9). 

Do najważniejszych pojęć związanych z turystyką zaliczyć możemy: ruch turystyczny, 

atrakcyjność turystyczna, atrakcje turystyczne, walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, 

miejscowość turystyczna, turyści, odwiedzający oraz wycieczkowicze. 

Podział turystyki jest trudny zarówno z praktycznego, jak i naukowego punktu widzenia. 

W literaturze spotyka się różną typologię współczesnej turystyki (Gaworecki, 2007, s. 19).
 
Poniższe 

tabele przedstawiają 4 kryteria podziału turystyki. 

 

Tabela 1. Kryterium motywacji z punktu widzenia osób kreujących popyt 

Turystyka kulturalna Turystyka pielgrzymkowa 

Turystyka alternatywna 

Turystyka poznawcza 

Turystyka wypoczynkowa Wypoczynek w uzdrowiskach  

Wypoczynek blisko miejsca zamieszkania  

i wypoczynek w celu regeneracji sił psychicznych 

i fizycznych 

Turystyka sportowa Turystyka związana ze sportem aktywnym lub pasywnym 

Turystyka związana z polityką Turystyka związana z uroczystościami politycznymi 

Turystyka dyplomatów i uczestników konferencji 

Turystyka towarzyska Turystyka rodzinna 

Turystyka klubowa 
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Turystyka związana z gospodarką Uczestnictwo w kongresach 

Podróże w interesach 

Uczestnictwo w wystawach i targach 

Turystyka motywacyjna 

Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 20. 

 

Tabela 2. Kryterium pochodzenia turysty 

                                         Kryterium pochodzenia turysty 

Turystyka przyjazdowa Przyjazdy do danego kraju osób zamieszkujących gdzie indziej 

Turystyka wyjazdowa Wyjazdy mieszkańców danego kraju za granicą 

Turystyka krajowa lub regionalna Podróże mieszkańców po własnym kraju, jego regionie lub podróże 

po grupie krajów 

Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 22.  

 

Tabela 3. Kryterium motywacji lub grup motywacji 

Motywacje Rodzaje turystyki 

FIZYCZNE 

- Wypoczynek 

- Sport 

- Leczenie 

 

- Turystyka wypoczynkowa 

- Turystyka sportowa 

- Turystyka lecznicza 

PSYCHICZNE 

Ucieczka od codzienności, pęd do różnego rodzaju 

przeżyć, rozrywka 

 

Turystyka wypoczynkowa, klubowa i oświatowa 

INTERPERSONALNE 

- Życie towarzyskie 

- Odwiedziny rodziny i znajomych 

- Oderwanie od rzeczywistość 

 

- Np. turystyka klubowa 

- Turystyka rodzinna 

- Np. turystyka kempingowa 

KULTURALNE 

Poznanie innych krajów, regionów 

Podróże motywowane religią 

Zainteresowanie sztuką 

 

Turystka oświatowa, kształcąca 

PRESTIŻOWE 

Dążenie do bycia szanowanym i uznanym 

Rozwój swojej osobowość 

 

Turystyka biznesowa, kongresowa, turystyka 

nastawiona na przeżycia 

Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 20. 

 

Tabela 4. Kryterium według cechy zasadniczej, z punktu widzenia podmiotu turystyki 

CECHA FORMA TURYSTYKI 

Wiek uczestników Turystyka młodzieżowa 

Turystyka seniorów 

Liczba uczestników Turystyka indywidualna 

Turystyka zbiorowa 

Czas pobytu Turystyka krótkoterminowa 

Turystyka długoterminowa 

Środek transportu Turystyka autokarem, samochodem, koleją, samolotem, 

statkiem, jachtem oraz turystyka piesza 

Pora roku Turystyka letnia, zimowa, międzysezonowa lub w szczycie 
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sezonu 

Rodzaj zakwaterowania Turystyka hotelowa 

Turystyka parahotelowa  

Sposób zorganizowania podróży Turystyka indywidualna 

Turystyka „ryczałtowa” 

Zachowanie się w podróży Turystyka „rozumna”, „oświecona” 

Zakres oddziaływania urzędowego Turystyka swobodna 

Turystyka reglamentowana 

Aspekt socjologiczny Turystyka ekskluzywna 

Turystyka luksusowa 

Turystyka socjalna 

Turystyka młodzieżowa 

Turystyka seniorów 

Turystyka tradycyjna 

Oddziaływanie na bilans płatniczy Turystyka zagraniczna przyjazdowa (aktywna) 

Turystyka zagraniczna wyjazdowa (pasywna) 

Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 21. 

 

Turystyka młodzieży zajmuje odrębne miejsce w całokształcie współczesnej turystyki. Jest 

w dużym stopniu tania i nie ulega tak łatwo stereotypom masowej turystyki. Turystyka stała się 

bardzo popularną formą spędzania wolnego czasu. Młodzi ludzie najczęściej wybierają turystykę 

kwalifikowaną, która wymaga wysiłku, umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem. 

Wśród młodzieży rozpowszechniana jest  również turystyka krajoznawcza oraz pielgrzymkowa 

i tzw. „ruch oazowy”. Popularnością cieszy się także turystyka pobytowa w grupach nieformalnych, 

na campingach zorganizowanych lub „dzikich”. Młodzież przejawia różne zachowania podczas 

wyjazdów. Przecławski wyróżnił dziewięć typów zachowań turystycznych młodych ludzi: 

 turysta poznający świat – osoba, która dąży do poznawania, zwiedzania. Wykazuje 

zainteresowanie obiektami kultury lub przyrodą, czy też zwyczajami ludzi; 

 turysta poznający siebie – interesują go wyjazdy w celu przemyślenia spraw. Takie 

zachowania mogą występować w turystyce pielgrzymkowej oraz krajoznawczej; 

 turysta wypoczywający – nastawiony głównie na poprawę własnego zdrowia; 

 turysta poszukujący przyjaciół – dąży do poznania nowych ludzi;  

 turysta wyczynowy – chce sprawdzić siebie, pokonywać przeszkody, nastawiony na wysiłek 

fizyczny. Interesuje go turystyka kwalifikowana; 

 turysta bawiący się – dąży do rozrywki, miłego spędzania czasu; 

 turysta szukający przygód – często współwystępujący z poprzednim; 

 turysta handlowiec – nastawiony głównie na zarobek; 
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 turysta – konformista – osoba, która jest wierna stereotypom, naśladująca innych (1997, s. 

116 – 119). 

Turystyka ma znaczenie w działalności szkoły przez odpowiedzialność za realizacje jej 

typowych funkcji jako instytucji edukacyjnej. Pełni ważne zadania w wychowywaniu oraz 

kształceniu młodzieży. Utrwala wiedzę, umiejętności i poznane wartości, wpływa na rozwój 

i wyzwalanie pozytywnych emocji. Turystyka spełnia takie zadania dla dzieci i młodzieży jak: 

odnowa biologiczna, uspołecznienie, edukacja, kształtowanie charakteru (Toczek – Werner, 2005, 

s. 31). 

Szkoły organizują w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wyjazdy dla uczniów. 

Wycieczka to podstawowa forma turystycznej działalności. Nie wymaga szczególnych 

umiejętności, kondycji, czy też zaopatrzenia. Uczestniczy przeważnie przemieszczają się 

autobusami, pociągami. Najczęściej wycieczki organizowane są przez szkoły dla dzieci 

i młodzieży. Umożliwiają uczniom lepsze poznanie zjawisk, miejsc, rzeczy. Służą utrwaleniu 

zdobytej wiedzy, wpływają na rozwój spostrzeżeń oraz myślenia (Łobożewicz i Bieńczyk, 2001, s. 

89 – 90). Wycieczki szkolne zawierają aspekty humanistyczne oraz filozoficzne. Humanistyczne 

walory wycieczek przejawiają się w wypełnianiu przez nie wielu funkcji, głównie poznawczej, 

zdrowotnej, resocjalizacyjnej, estetycznej oraz hedonistycznej, a z dydaktycznego punktu – funkcji 

kształcącej oraz motywacyjnej. Wycieczki szkolne są przede wszystkim lekcjami. Pogłębiają 

i utrwalają treści kształcenia, są inspiracją do dalszego rozwijania treści programu nauczania i do 

samodzielnej pracy naukowej. Służą zaspokajaniu potrzeb w zakresie regeneracji psychofizycznej. 

Wycieczki posiadają wartości wychowawcze. Przygotowują uczestników do pełnienia roli 

przyszłych wartościowych obywateli, zaradnych, uprzejmych i życzliwych wobec otoczenia. 

Uczniowie uczą się odpowiedzialności za grupę, dyscypliny, tolerancji (Janowski, 2002,  s. 24 – 

27). 

 

Materiał i metoda 

Badania zostały przeprowadzone  wśród uczniów szkoły średniej – Liceum 

Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie, w skład 

którego wchodzą również: Publiczne Gimnazjum Powiatowe i Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy. Badania realizowane zostały na tzw. godzinach z wychowawcą.   
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Rysunek 1. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie 

(Źródło: www.radziejow.edu.pl.) 

Ankieta została przeprowadzona na próbie 90 osób. Kwestionariusze zostały rozdane 

w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie. W każdych klasach wypełniało je 15 chłopców i 15 dziewcząt. 

Czas poświęcony na wypełnienie ankiety zajmował 10 – 15 minut. Ankieta składała się z 20 pytań 

zamkniętych z możliwością wyboru jednej odpowiedzi, a w pięciu pytaniach istniała możliwość 

zaznaczenia kilku odpowiedzi. 

Badana młodzież jest zróżnicowana pod względem płci, klasy, miejsca zamieszkania, 

wykształcenia matki i wykształcenia ojca. Dane te są przedstawione na poniższych wykresach.  

Pierwszy dotyczy podziału badanej młodzieży ze względu na płeć. 

                    

                          

                         Wykres 1. Ankietowani ze względu na płeć 

 

Wykres nr 1 prezentuje, że w badaniu wzięło udział tyle samo kobiet (45 osób) co mężczyzn 

(45 osób). 

Kolejny wykres obrazuje podział badanej młodzieży ze względu na klasę, do której 

uczęszczają. 

Kobiety 

50% Mężczyźni 

50% 
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Wykres 2. Podział ankietowanych ze względu na klasę 

Powyższy wykres ukazuje, że w badaniu wzięła udział taka sama liczba osób z każdej z 

klas. 

Poniższy wykres dotyczy miejsca zamieszkania badanej młodzieży szkoły średniej. 

                   

Wykres 3. Miejsce zamieszkania respondentów 

Na podstawie danych przedstawionych na wykresie nr 3, można zauważyć, że większość 

ankietowanych (61,1%) to mieszkańcy wsi. W mieście do 5 tysięcy mieszkańców mieszka 24,4% 

respondentów, natomiast od 5 do 10 tysięcy mieszkańców – 13,3%. Najmniej, bo tylko 1,1% 

ankietowanych mieszka w mieście od 10 do 25 tysięcy. Nikt z badanych nie mieszka w mieście 

powyżej 25 tysięcy mieszkańców. 

Kolejny wykres kołowy przedstawia wykształcenie matek badanej młodzieży szkoły 

średniej. 

 

klasa 1 

33,3% 

klasa 2 

33,3% 

klasa 3 

33, 3% 

pow. 25 tys. 

mieszkańco

w 

0% 

10-25 tys. 

mieszkańcó

w 

1,1% 

5-10 tys. 

mieszkańcó

w 

13,3% 

miasto do 5 

tys. 

mieszkańcó

w 

24,4% 

wieś 

61,1% 
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Wykres 4. Wykształcenie matki ankietowanych 

Prawie połowa (45,6%) matek respondentów ma wykształcenie średnie. 25,6% matek 

młodzieży jest z wykształceniem zasadniczym zawodowym, natomiast 23,3% z wyższym. Tylko 

5,6% ma wykształcenie podstawowe. 

Poniższy wykres dotyczy wykształcenia ojców ankietowanych licealistów. 

                     

Wykres 5. Wykształcenie ojca respondentów 

Większość ojców badanych uczniów (41,1%) ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, 38,9 

% średnie, a 16,7% wykształcenie wyższe. Tylko 3,3 % ojców ankietowanej młodzieży ma 

wykształcenie podstawowe. 

W niniejszym badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego.  

 

Wyniki badań  

Analiza dotyczy wyników badań na temat preferencji i motywacji turystycznych uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. 

Poniżej zostały przedstawione wyniki z przeprowadzonych badań. 

Dane liczbowe i procentowe dotyczące tego, czy młodzież szkoły średniej lubi podróżować 

zawiera tabela nr 5. 

 

Tabela 5. Stosunek młodzieży do podróżowania 

                        Płeć Dziewczęta Chłopcy Razem 

podstawowe 

5,6% 
zasadnicze 

zawodowe 

25,6% 

średnie 

45,6% 

wyższe 

23,3% 

podstawowe 

3,3% 

zasadnicze 

zawodowe 

41,1% 

średnie 

38,9% 

wyższe 

16,7% 
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Odpowiedzi N % N % N % 

Tak (pozytywny) 40 88,9 40 88,9 80 88,9 

Nie (negatywny) 5 11,1 5 11,1 10 11,1 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

Wyniki przeprowadzone wśród dziewcząt i chłopców przedstawiają się tak samo. 88,9% 

dziewcząt oraz 88,9% chłopców lubi podróżować, natomiast 11,1% respondentek i tyle samo 

chłopców są przeciwnego zdania.  

Wyniki przedstawione w poniższej tabeli dotyczą częstotliwości podróżowania wśród 

licealistów. 

Tabela 6. Częstotliwość podróżowania młodzieży 

                                 Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

Raz w roku 13 28,9 5 11,1 18 20 

Dwa razy w roku 9 20 15 33,3 24 26,7 

Trzy razy w roku 14 31,1 22 48,9 36 40 

Bardzo rzadko lub wcale 9 20 3 6,7 12 13,3 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

Największa grupa badanych dziewcząt (31,1%) podróżuje trzy razy w roku, natomiast 

28,9% wyjeżdża raz w roku. Dwa razy w roku podróżuje 20% dziewcząt. Bardzo rzadko lub wcale 

wyjeżdża również 20% respondentek. W grupie badanych chłopców prawie połowa (48,9%) udaje 

się w podróż trzy razy w roku. 33,3% ankietowanych wyjeżdża dwa razy w roku, 11,1%  raz w 

roku, natomiast bardzo rzadko lub wcale tylko 6,7% badanych.Ogólnie rzecz biorąc trzy razy w 

roku i więcej podróżuje 40% ankietowanych, natomiast 26,7% wyjeżdża dwa razy w roku. 20% 

ankietowanych podróżuje raz w roku, a 13,3% wyjeżdża bardzo rzadko lub wcale. 

Wyniki badań dotyczące czasu trwania wyjazdów ankietowanej młodzieży zestawiono w 

tabeli 7. 

Tabela 7. Czas trwania wyjazdów młodzieży 

                           Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

1 – 3 dni 17 37,8 12 26,7 29 32,2 

4 – 6 dni 14 31,1 16 35,5 30 33,3 

Tydzień 7 15,5 12 26,7 19 21,1 

Dwa tygodnie 4 8,9 4 8,9 8 9 

Trzy tygodnie i więcej 3 6,7 1 2,2 4 4,5 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

Na pytanie o czas trwania wyjazdów turystycznych, największa grupa dziewcząt (37,8%) 

udzieliła odpowiedzi 1 – 3 dni, natomiast 31,1% wyjeżdża średnio na 4 – 6 dni. 15,5% badanych 

dziewcząt odpowiedziało, że ich wyjazdy trwają tydzień, a 8,9% wypoczywa dwa tygodnie. Na trzy 

tygodnie i więcej wyjeżdża tylko 6,7% respondentek. Na to samo pytanie 35,5% chłopców 

odpowiedziało, że czas ich wyjazdów wynosi 1 – 3 dni, natomiast 26,7% wyjeżdża na 4 – 6 dni. 

Przez tydzień wypoczywa również 26,7%, a dwa tygodnie 8,9%. Tylko 2,2%  badanych chłopców 

wyjeżdża na trzy tygodnie i więcej. Podsumowując, największa grupa ankietowanych (33,3%) 
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odpowiedziała, że ich podróże trwają od 4 do 6 dni. Na 1 – 3 dni wyjeżdża 32,2% ankietowanych, 

natomiast 21,1% na tydzień. Tylko 9% ogółu wyjeżdża na dwa tygodnie. Najmniej ankietowanych 

udzieliło odpowiedzi, że ich wyjazdy trwają trzy tygodnie i więcej (4,5%). 

Kolejne pytanie miało na celu zbadanie gdzie przeważnie młodzież spędza swoje wakacje – 

w Polsce, czy za granicą. Odpowiedzi respondentów prezentuje tabela 8. 

Tabela 8. Polskie i zagraniczne wyjazdy turystyczne 

              Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

W Polsce 39 86,7 41 91 80 88,9 

Za granicą 6 13,3 4 9 10 11,1 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

Dane zamieszczone w tabeli 8. pozwalają stwierdzi, że zdecydowana większość 

ankietowanych dziewcząt, bo aż 86,7% spędza swoje wakacje w Polsce, natomiast tylko 13,3% za 

granicą. Po skierowaniu tego samego pytania do grupy chłopców, wyniki badań przedstawiają się 

podobnie, gdyż 91% z nich spędza wakacje w Polsce, a 9% za granicą. Zdecydowana większość 

osób – 88,9% badanych spędza wakacje w Polsce. Tylko 11,1% wyjeżdża na wakacje ze granicę. 

W jakim miejscu najchętniej wypoczywa młodzież dowiemy się z wyników badań 

przedstawionych w tabeli 9. 

Tabela 9. Najchętniej wybierane miejsce wypoczynku 

                   Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

Nad morzem 14 31,1 16 35,6 30 33,3 

W górach 11 24,4 9 20 20 22,2 

Nad jeziorem 10 22,2 11 24,4 21 23,3 

U rodziny 6 13,3 3 6,7 9 10 

W domu 4 9 6 13,3 10 11,1 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

 

Z przytoczonych danych wynika, że dla największej grupy badanych dziewcząt (31,1%) 

najlepszym miejscem na wypoczynek jest morze. Drugim najchętniej wybieranym miejscem 

wypoczynku są góry – wyjeżdża tam 24,4%. Nad jeziorem wypoczywa najczęściej 22,2% 

ankietowanych dziewcząt, natomiast u rodziny 13,3%. W domu najchętniej zostaje tylko 9% 

respondentek. Również dla największej grupy chłopców morze jest najlepszym miejscem na 

wypoczynek,  ponieważ tą odpowiedź wybrało 35,6% ankietowanych. Jednak na drugim miejscu w 

tej grupie badanych nie są góry tylko jezioro – tą odpowiedź wybrało 24,4% chłopców, natomiast w 

górach najchętniej wypoczywa 20%. W domu najbardziej lubi wypoczywać 13,3%, a u rodziny 

tylko 6,7%. Ogólna analiza tabeli 9. wskazuje na to, że 33,3% respondentów najchętniej spędza 

wakacje nad morzem. Nad jeziorem najbardziej lubi wypoczywać 23,3%. Kolejnym najchętniej 

odwiedzanym miejscem przez ankietowanych są góry – takiej odpowiedzi udzieliło 22,2 % ogółu. 

Dla 11,1% respondentów najlepszym miejscem na wypoczynek jest własny dom natomiast 10% 

badanych najbardziej lubi wypoczywać u rodziny. 
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Kolejne pytanie dotyczyło najczęściej wybieranej pory roku na wyjazd wypoczynkowy. 

Uzyskane dane ujęto w tabeli 10. 

Tabela 10. Pora roku najczęściej wybierana przez młodzież na wyjazd wypoczynkowy 

                    Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

Wiosna 4 9 0 0 4 4,4 

Lato 33 73,3 43 95,6 76 84,4 

Jesień 2 4,4 0 0 2 2,2 

Zima 6 13,3 2 4,4 8 9 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

 Z analizy zebranego materiału wynika, że dla zdecydowanej większości badanych 

dziewcząt, bo aż 73,3%, najlepszą porą roku na wyjazd turystyczny jest lato. Zimą lubi wyjeżdżać 

na wypoczynek 13,3%, natomiast wiosną 9%. Jesień jest dobrą porą roku na wyjazdy turystyczne 

tylko dla 4,4% ankietowanych dziewcząt. Również zdecydowana większość chłopców, bo aż 95,6% 

przeważnie na wypoczynek wyjeżdża latem. Tylko 4,4% badanych najchętniej wyjeżdża zimą. 

Żaden chłopiec nie wybrał odpowiedzi wiosna i jesień. Zdecydowana większość ankietowanych 

(84,4%) głównie wyjeżdża na wypoczynek latem. 9% badanych licealistów wyjeżdża zimą, 

natomiast dla 4,4% najlepszą porą roku na wyjazdy jest wiosna. Tylko 2,2% badanych wyjeżdża na 

wypoczynek jesienią.  

Wyniki badań dotyczące tego, z kim badani licealiści najczęściej wyjeżdżają na wypoczynek 

prezentuje tabela 11. 

Tabela 11. Osoby towarzyszące podczas wyjazdów turystycznych młodzieży   

                       Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

Wyjeżdżam sam 4 9 1 2,2 5 5,6 

Z rodziną 27 60 26 57,8 53 58,9 

Ze znajomymi 14 31 18 40 32 35,5 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

 Analiza statystycznych wyników badań przedstawionych w tabeli 11. wykazała, że ponad 

połowa respondentek, czyli 60% wyjeżdża na wypoczynek ze swoją rodziną. 31% podróżuje ze 

swoimi znajomymi, natomiast tylko 9% z nich wyjeżdża same. W grupie chłopców odpowiedzi 

przedstawiają się podobnie, ponieważ również ponad połowa badanych, czyli 57,8% wyjeżdża z  

rodziną. 40% podróżuje ze znajomymi, a tylko 2,2% ankietowanych odpowiedziało „wyjeżdżam 

sam”. Ponad połowa badanej młodzieży, bo aż 58,9% najczęściej wyjeżdża na wypoczynek z 

rodziną. Ze znajomymi podróżuje 35,6%,  natomiast tylko 5,6% badanych odpowiedziało, że 

wyjeżdża na wypoczynek sam. 

 Wyniki przedstawione w tabeli 12. dotyczą typu bazy noclegowej najczęściej wybieranego 

przez młodzież. 

Tabela 12. Typ bazy noclegowej, z której młodzież najczęściej korzysta podczas wyjazdów 

turystycznych 



387 

                     Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

Hotel 7 15,6 8 17,8 15 16,5 

Motel 1 2,2 6 13,3 7 7,8 

Pensjonat 13 28,9 8 17,8 21 23,3 

Kwatery prywatne 14 31,1 14 31,1 28 31,1 

Kempingi 2 4,4 6 13,3 8 9 

Domy wycieczkowe 2 4,4 3 6,7 5 5,6 

Schroniska 1 2,2 0 0 1 1,1 

Pola biwakowe 5 11,1 1 2,2 6 6,7 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

Na pytanie dotyczące najczęściej wybieranego typu bazy noclegowej największa grupa 

dziewcząt (31,1%) odpowiedziała, że podczas wyjazdów korzysta z kwater prywatnych. Niewiele 

mniej bo 28,9% nocuje w pensjonatach. 15,6% respondentek wybiera najczęściej hotel, natomiast 

11,1% pola biwakowe. 4,4% podczas wyjazdów wybiera kempingi, tyle samo nocuje w domach 

wycieczkowych. Tylko 2,2% najczęściej korzysta z motelu i jedna osoba ze schroniska. Na to samo 

pytanie grupa chłopców odpowiadała w następujący sposób. 31,1% badanych korzysta z kwater 

prywatnych, natomiast 17,8% z pensjonatu. Również 17,8% najczęściej nocuje w hotelu. 13,3% 

respondentów podczas wyjazdów korzysta z moteli i tyle samo z kempingów. Domy wycieczkowe 

wybierane są przez 6,7% chłopców. Tylko 2,2% badanych na polach biwakowych. Żaden z 

badanych nie przebywa w schroniskach podczas swoich wyjazdów turystycznych. Reasumując, 

większość badanych (31,1%) najczęściej podczas wyjazdów nocuje w kwaterach prywatnych. 

Niewiele mniej (23,3%) korzysta z pensjonatów. 16,5% badanych nocuje głównie w hotelach, a 9% 

respondentów korzysta z kempingów. Z moteli korzysta 7,8 % badanych, z pól biwakowych 6,7%, 

z domów wycieczkowych 5,6%, a tylko 1 osoba (1,1% ogółu badanych) najczęściej nocuje w 

schroniskach młodzieżowych. 

Kolejne pytanie dotyczy źródeł z jakich najczęściej młodzież czerpie informacje na temat 

miejsca wyjazdu turystycznego. Wyniki badań odnośnie wyżej wymienionej kwestii zamieszczono 

w tabeli 13. 

Tabela 13. Źródła informacji z jakich młodzież najczęściej czerpie informacje na temat miejsca 

wyjazdu turystycznego 

                         Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

Biuro turystyczne 3 6,7 1 2,2 4 4,4 

Internet 22 48,9 32 71,1 54 60 

Media 6 13,3 0 0 6 6,7 

Od rodziny, znajomych 11 24,4 9 20 20 22,2 

Przewodnik turystyczny 1 2,2 3 6,7 4 4,4 

Prasa 2 4,4 0 0 2 2,2 

Inne 0 0 0 0 0 0 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

Z przytoczonych danych wynika, że prawie połowa badanych dziewcząt – 48,9% najczęściej 

bierze informacje na temat wyjazdów turystycznych z Internetu. 24,4% respondentek czerpie 

informacje od rodziny, znajomych, natomiast 13,3% z mediów. Z biur turystycznych korzysta 
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6,7%, a w prasie informacje o wyjazdach znajduje 4,4% dziewcząt. Tylko jedna osoba korzysta z 

przewodników turystycznych. Wśród badanych chłopców, również jak w przypadku dziewcząt 

większość, bo aż 71,1% korzysta z Internetu w celu wyszukania informacji na temat miejsca 

wyjazdu turystycznego. 20% respondentów czerpie informacje od rodziny i znajomych, natomiast 

6,7% z przewodników turystycznych. Tylko jeden chłopiec (2,2%)  korzysta z pomocy biur 

podróży. Żaden z ankietowanych nie czerpie informacji z prasy i mediów. Większość 

ankietowanych, bo aż 60% za główne źródło informacji na temat miejsca wyjazdu turystycznego 

wybiera przeważnie Internet. Dla 22,2% badanych głównym źródłem informacji turystycznej jest 

rodzina, znajomi. Zdecydowanie mniej osób udzielało takich odpowiedzi jak: media (6,7%), biuro 

turystyczne (4,4%), przewodnik turystyczny (4,4%) oraz prasa (2,2%). 

Następne pytanie dotyczy najczęściej wybieranych środków transportu podczas wyjazdów 

przez licealistów. Uzyskane dane ujęto w tabeli 14. 

Tabela 14. Środki transportu, z których młodzież korzysta podczas wyjazdów turystycznych 

                     Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

Samochód 24 53,3 33 73,3 57 63,3 

Autokar 13 29 4 9 17 18,9 

Pociąg 5 11,1 3 6,7 8 9 

Samolot 1 2,2 2 4,4 3 3,3 

Statek 1 2,2 1 2,2 2 2,2 

Rower 1 2,2 2 4,4 3 3,3 

Autostop 0 0 0 0 0 0 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

 Ponad połowa badanych dziewcząt (53,3%) odpowiedziała, że najczęstszym środkiem 

transportu, z którego korzystają podczas wyjazdów turystycznych jest samochód, natomiast 29% 

podróżuje autokarem. Pociągiem jeździ 11,1% respondentek. Jedna osoba (2,2%) podróżuje 

samolotem i statkiem również jedna (2,2%). Odpowiedź rower wybrała także 1 osoba (2,2%). 

Żadna z ankietowanych nie podróżuje autostopem. Na to samo pytanie ponad połowa badanych, 

czyli 73,3% z grupy chłopców odpowiedziało, że również podróżuje samochodem. Autokarem 

podczas wyjazdów turystycznych jeździ 9%, natomiast pociągiem 6,7% chłopców. 4,4% wybiera 

samolot, tyle samo ankietowanych jeździ rowerem. Tylko jedna osoba podróżuje statkiem. Żaden 

chłopiec nie jeździ autostopem. 

 Podsumowując, większość (63,3%) respondentów najczęściej korzysta z samochodu. 

Autokarem podróżuje 18,9%, natomiast pociągiem 9%. Tylko 3,3% ogółu badanych korzysta z 

samolotu. Rower jest najczęściej wybieranym środkiem transportu tylko przez 3,3%, natomiast 

statek przez 2,2%. 

Pytanie dotyczące motywacji jakie decydują o podejmowaniu wyjazdów turystycznych 

młodzieży jest wielokrotnego wyboru. Badani mogli zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi. Wyniki 

badań zostały zawarte w tabeli 15.  
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Tabela 15. Motywacja do podejmowania wyjazdów turystycznych 

                                                          Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy 

N % N % 

Poznawanie nowych ludzi 12 26,7 17 37,8 

Poznawanie nowych kultur 12 26,7 4 8,9 

Odwiedzanie rodziny, znajomych 11 24,4 3 6,7 

Wypoczynek 21 46,7 21 46,7 

Rozrywka 18 40 35 77,8 

Zwiedzanie 12 26,7 4 8,9 

Uprawianie sportów 6 13,3 9 20 

Pielgrzymki 3 6,7 3 6,7 

Poprawa stanu zdrowia 5 11,1 0 0 

Zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy 2 4,4 5 11,1 

Chęć odpoczynku od życia codziennego, zmiana 

otoczenia 

12 26,7 13 28,9 

Decyzja rodziców 3 6,7 3 6,7 

Inne 0 0 0 0 

*dokonywano wielokrotnych wyborów  

Z danych zawartych w tabeli wynika, że dla największej grupy dziewcząt (46,7%) biorących 

udział w badaniu motywem wyjazdów jest wypoczynek, natomiast 40% wyjeżdża w celu rozrywki. 

Poznawanie nowych ludzi, nowych kultur, zwiedzanie oraz zdobywanie nowych doświadczeń, 

wiedzy to odpowiedzi, z których każda była wybierana przez 26,7% respondentek. 24,4% za 

motywacje do wyjazdów turystycznych uznaje odwiedzenie rodziny, znajomych, natomiast 13,3% 

uprawianie sportów. Poprawa stanu zdrowia jest powodem wyjazdów dla 11,1%, natomiast 6,7% 

uznaje ze motyw pielgrzymki. Decyzja rodziców motywuje 6,7% licealistek, natomiast zdobywanie 

nowych doświadczeń i wiedzy 4,4%. Wśród badanych chłopców większość, bo aż 77,8% uznaje za 

główny powód wyjazdów rozrywkę, natomiast 46,7% wypoczynek. Dla 37,8% motywacją jest 

poznawanie nowych ludzi, dla 28,9% badanych chęć odpoczynku od życia codziennego, zmiana 

otoczenia, a 20% decyduje się na wyjazdy w celu uprawiania sportów. 11,1% wyjeżdża dla 

zdobywania nowych doświadczeń, wiedzy, natomiast 8,9% dla poznawania nowych kultur. 

Zwiedzanie jest motywacja dla 8,9% badanych chłopców, natomiast dla 6,7% pielgrzymki. Decyzja 

rodziców jest motywem wyjazdów dla 6,7% chłopców. 

Rozrywka jest motywacją do wyjazdów dla 58,9% badanych. Kolejnym najczęściej 

zaznaczanym motywem jest wypoczynek–46,7%. Poznawanie nowych ludzi to powód wyjazdów 

dla 32,2%, natomiast chęć odpoczynku od życia codziennego, zmiana otoczenia dla 27,8%. 17,8% 

zaznaczyło odpowiedź – poznawanie nowych kultur, tyle samo badanych wybrało zwiedzanie. Dla 

16,8% ankietowanych motywem jest uprawianie sportu, natomiast dla 15,6% odwiedzanie rodziny i 

znajomych. Najmniej osób zaznaczało takie odpowiedzi jak: pielgrzymki, poprawa stanu zdrowia, 

zdobywanie doświadczeń oraz decyzja rodziców. 
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Wykres 6. Motywacje do podejmowania wyjazdów turystycznych 

Pytanie dotyczące czynników wpływających na wybór miejsca wypoczynku licealistów to 

pytanie wielokrotnego wyboru. Badani mogli zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi. Wyniki badań 

odnośnie wyżej wymienionej kwestii przedstawia tabela 16.  

Tabela 16. Czynniki wpływające na wybór miejsca wypoczynku 

                                                Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy 

N % N % 

Walory przyrodnicze 19 42,2 20 44,4 

Walory kulturowe 11 24,4 4 8,9 

Walory sakralne (religijne) 3 6,7 4 8,9 

Obecność obiektów rekreacyjnych, sportowych 16 35,5 15 33,3 

Opinie rodziny, znajomych 7 15,6 8 17,8 

Odległość od miejsca zamieszkania 9 20 4 8,9 

Lokalizacja 14 31,1 17 37,8 

Środki finansowe 12 26,7 14 31,1 

Towarzystwo 13 28,9 26 57,8 

Rodzice 5 11,1 1 2,2 

Inne 0 0 0 0 

*dokonywano wielokrotnych wyborów 

Z analizy zebranego materiału wynika, że największa grupa badanych dziewcząt (42,2%) 

odpowiedziała, że wpływ na wybór miejsca ich wypoczynku mają walory przyrodnicze, natomiast 

według 35,5%, obecność obiektów rekreacyjnych, sportowych. 31,1% respondentek zwraca uwagę 

na lokalizację, a 28,9% na towarzystwo, natomiast dla 26,7% ważne są środki finansowe. Walory 

kulturowe wpływają na wybór miejsca wypoczynku według 24,4% ankietowanych, zaś odległość 

od miejsca zamieszkania jest ważna dla 20%. 15,6% zwraca uwagę na opinie rodziny i znajomych, 

a na decyzję 11,1% respondentek wpływają rodzice. Walory sakralne (religijne) mają znaczenie dla 

6,7% badanych dziewcząt. Wśród badanych chłopców ponad połowa, bo aż 57,8% odpowiedziała, 

że wpływ na wybór miejsca wyjazdów ma dla nich towarzystwo, a dla 44,4% wpływ mają walory 

przyrodnicze. Lokalizacja jest ważnym czynnikiem dla 37,8%, a obecność obiektów rekreacyjnych 

i sportowych dla 33,3%, natomiast środki finansowe dla 31,1%. 17,8% liczy się z opinią rodziny i 

znajomych. Walory kulturalne, walory sakralne (religijne) oraz odległość od miejsca zamieszkania 

to odpowiedzi, z których każda została wybrana przez 8,9% ankietowanych. Jeden chłopiec 

odpowiedział, że na wybór miejsca jego wyjazdu wpływają rodzice.   
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Walory przyrodnicze oraz towarzystwo to czynniki, które wpływają na wybór miejsca 

wypoczynku dla 43,3% badanych. Obecność obiektów rekreacyjnych, sportowych oraz lokalizacja 

to czynniki również mające znaczenie dla wielu osób – odpowiedzi te zaznaczyło po 34,4%. Duży 

wpływ na 28,9% badanych mają środki finansowe. 16,7% zaznaczyło walory kulturowe i tyle samo 

osób udzieliło odpowiedzi „opinie rodziny, znajomych”. Odległość od miejsca zamieszkania ma 

wpływ dla 14,4%, natomiast walory sakralne (religijne) mają znaczenie dla 7,8%. 6,7% 

respondentów odpowiedziało, że na decyzje o ich wyjeździe wpływają rodzice (wykres 7.). 

 

 

Wykres 7. Czynniki wpływające na wybór miejsca wypoczynku 

Czy respondentom zdarza się wybierać kilka razy te same kierunki wyjazdów turystycznych 

wskażą nam wyniki badań przedstawione w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

Tabela 17.  Preferencje wyjazdów w te same miejsca turystyczne 

                               Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

Tak, preferuje wyjazdy w te same 

miejsca 

24 53,3 16 35,5 40 44,4 

Nie, staram się za każdym razem 

wybierać nowe miejsca 

10 22,2 7 15,6 17 18,9 

Czasami 11 24,4 22 48,9 33 36,7 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

Na podstawie analizy zebranego materiału badawczego stwierdza się, że ponad połowa 

badanych dziewcząt, bo aż 53,3% preferuje wyjazdy w te same miejsca. 24,4% wybiera te same 

miejsca wyjazdów czasami, natomiast 22,2% stara się za każdym razem wybierać nowe. Wśród 

badanych chłopców prawie połowa – 48,9% odpowiedziało, że czasami preferuje wyjazdy w te 

same miejsca. 35,5% odpowiedziało, że preferuje wyjazdy w odwiedzane już wcześniej miejsca, a 

tylko 15,6% stara się za każdym razem wybierać nowe miejsca. Ogólne wyniki badań ukazują, że 

44,4% respondentów preferuje wyjazdy w te same miejsca, natomiast 18,9% stara się za każdym 

razem wybierać nowe miejsca wyjazdów. Wśród badanych 36,7% odpowiedziało, że czasami 

wybierają te same miejsca wyjazdów. 
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 Preferencje spędzania czasu podczas wyjazdów turystycznych badanej młodzieży prezentuje 

tabela 18. 

Tabela 18. Preferencje spędzania czasu podczas wyjazdów turystycznych 

                       Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

Aktywny wypoczynek 15 33,3 13 28,9 28 31,1 

Bierny wypoczynek 12 26,7 9 20 21 23,3 

Zwiedzanie 9 20 6 13,3 15 16,7 

Udział w dyskotekach, koncerty i 

innych imprezy rozrywkowe 

9 20 17 37,8 26 28,9 

Inne 0 0 0 0 0 0 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

 Wyniki badań ukazują, że największa grupa respondentek (33,3%) podczas wyjazdów 

turystycznych preferuje aktywny wypoczynek, a niewiele mniej bo 26,7% woli bierny wypoczynek, 

20% preferuje zwiedzanie, a pozostałe 20% najchętniej uczestniczy w dyskotekach, koncertach i 

innych imprezach rozrywkowych. Wśród badanych chłopców 

37,8% preferuje udział dyskotekach, koncertach i innych imprezach rozrywkowych podczas 

wyjazdów turystycznych, natomiast 28,9% wybiera aktywny wypoczynek. Dla 20% najlepszą 

formą spędzania czasu jest bierny wypoczynek, a dla 13,3% zwiedzanie. Podsumowując, 31,1% 

ankietowanych podczas wyjazdów turystycznych preferuje aktywny wypoczynek. Niewiele mniej – 

28,9% najchętniej uczestniczy w dyskotekach, koncertach i innych imprezach rozrywkowych. 

Bierny wypoczynek preferuje 23,3%, natomiast 16,7% zwiedzanie. 

Pytanie dotyczące form turystyki kwalifikowanej, które cieszą się największym 

zainteresowaniem wśród młodzieży to pytanie wielokrotnego wyboru. Badani mogli zaznaczyć 

maksymalnie trzy odpowiedzi. Wyniki dotyczące tego badania zostały zawarte w tabeli 19. 

Tabela 19. Zainteresowanie podanymi formami turystyki kwalifikowanej 

                                        Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy 

N %  N %  

Piesza 17 37,8 8 17,8 

Rowerowa 20 44,4 16 35,6 

Narciarska 8 17,8 8 17,8 

Przygodowa 15 33,3 16 35,6 

Bacpacking 2 4,4 2 4,4 

Trekking 3 6,7 4 8,9 

Survival 3 6,7 6 13,3 

Ekstremalna 5 11,1 13 28,9 

speleologiczna 2 4,4 4 8,9 

Jeździecka 6 13,3 2 4,4 

Żeglarska 4 8,9 3 6,7 

Nurkowa 4 8,9 7 15,6 

Kajakowa 5 11,1 7 15,6 

Motocyklowa 3 6,7 11 24,4 

*dokonywano wielokrotnych wyborów 

Z przytoczonych danych wynika, że 44,4% respondentek najbardziej interesuje się turystyką 

rowerową, natomiast 37,8% wybrało turystykę pieszą. Dużą popularnością cieszy się również 

turystyka przygodowa – 33,3%. Wśród badanych dziewcząt 17,8% z nich  interesuje się turystyką 
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narciarską, 13,3% turystyką jeździecką, 11,1% ekstremalna i również tyle samo kajakową. 

Turystyka żeglarską jak i nurkową interesuje się 8,9% respondentek. Dla 6,7% ciekawą forma 

turystyki jest survival. Tyle samo osób interesuje się trekkingiem i  turystyką motocyklową. 

Bacpacking cieszy się popularnością wśród 4,4%, również speleologiczna ma zainteresowanie 

wśród 4,4% badanych. Spośród wymienionych form turystyki chłopcy interesują się najbardziej 

turystyką rowerową i przygodową (wybrało je po 35,6%). Dużą popularnością cieszy się również 

turystyka ekstremalna – dla 28,9%, motocyklowa–24,4%, dla 17,8% turystyka piesza i również dla 

17,8% narciarska. 15,6%  badanych interesuje się turystyką kajakową i tyle samo nurkową. 

Survival jest ciekawy dla 13,3%. Trekking a także turystyka speleologiczna cieszy się 

zainteresowaniem wśród  8,9% badanych chłopców, a  turystyka żeglarska wśród 6,7%. Bacpacking 

i turystyka jeździecka jest ciekawa dla 2 osób. 

              Najczęściej zaznaczaną odpowiedzią przez badaną młodzież była turystyka rowerowa 

(40%). Na drugim miejscu jest turystyka przygodowa – wybrana przez 34,4%, natomiast na trzecim 

turystyka piesza – zaznaczona przez 27,8%. Popularnością cieszy się również turystyka ekstremalna 

(20%) i narciarska (17,8%). Pozostałe formy turystyki wybierane były przez 2 – 7 osób (wykres 8.). 

 

Wykres 8. Zainteresowanie podanymi formami turystyki kwalifikowanej 

Pytanie dotyczące tego, w których z wymienionych form turystyki uczestniczyła badana 

młodzież to pytanie wielokrotnego wyboru. Ankietowani mogli zaznaczyć maksymalnie 3 

odpowiedzi. Dane liczbowe i procentowe dotyczące wyżej wymienionej kwestii zostały 

przedstawione w tabeli 20. 

Tabela 20. Uczestnictwo w podanych formach turystyki 

                                                      Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy 

N %  N %  

Turystyka ekstremalna 6 13,3 11 24,4 

Agroturystyka 13 28,9 12 26,7 

Clubbing 7 15,6 11 24,4 

Kulinarna 2 4,4 2 4,4 

Spa i welness 7 15,6 6 13,3 

Wolontariuszy 6 13,3 5 11,1 

Festiwalowa 6 13,3 9 20 

Fanoturystyka 8 17,8 9 20 
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Lingwistyczna 0 0 1 2,2 

Nie uczestniczyłem (-am) 14 31,1 11 24,4 

*dokonywano wielokrotnych wyborów 

 Wyniki badań zawartych w tabeli 20. wskazują na to, że 28,9% badanych korzystało z usług 

gospodarstw agroturystycznych. 17,8% ankietowanych uczestniczyło w fanoturystyce. Po 15,6% 

ankietowanych brało udział w clubbingu oraz Spa i welness. W turystyce ekstremalnej, 

wolontariuszy i festiwalowej uczestniczyło po 13,3%. Tylko 4,4% brało udział w turystyce 

kulinarnej. Żadna z badanych dziewcząt nie uczestniczyła w turystyce lingwistycznej. 31,1% 

respondentek nie brało udziału w żadnej z wymienionych form turystyki. Odpowiedzi chłopców 

przedstawiają się w następujący sposób. 26,7% badanych chłopców korzystało z oferty usług 

gospodarstw agroturystycznych, natomiast 24,4% w clubbingu i tyle samo w turystyce 

ekstremalnej. Po 20% badanych brało udział w turystyce festiwalowej i fanoturystyce. 13,3% 

uczestniczyło w Spa i welness, a 11,1% w turystyce wolontariuszy. 4,4% brało udział w turystyce 

kulinarnej, a tylko 2,2% w lingwistycznej. Jedenastu ankietowanych nie uczestniczyło z żadnej z 

wymienionych form turystyki. Podsumowując, 27,8% badanych korzystało z oferty usług 

agroturystycznych. 20% ankietowanych  uczestniczyło w clubbingu, 18,9% w turystyce 

ekstremalnej i tyle samo osób w fanoturystyce. W turystyce festiwalowej brało udział 16,7%, 

natomiast z spa i welness korzystało 14,4%. 12,2% uczestniczyło w turystyce wolontariuszy, 

natomiast 4,4% w turystyce kulinarnej. Tylko 1 osoba brała udział w turystyce lingwistycznej. 

27,8% badanych nie uczestniczyło w żadnej z wymienionych form turystyki (wykres 9.). 

 

    

Wykres 9. Uczestnictwo w podanych formach turystyki 

Pytanie dotyczące przeszkód jakie młodzież spotyka podczas podejmowania decyzji o 

wyjeździe to pytanie wielokrotnego wyboru. Badani mogli zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi. 

Wyniki zostały zawarte w tabeli 21. 

Tabela 21. Przeszkody podczas podejmowania decyzji o wyjeździe 

                                          Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy 

N %  N %  

Koszty 31 68,9 29 64,4 

Obowiązki domowe 13 28,9 12 26,7 
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Brak wolnego czasu 10 22,2 15 33,3 

Brak sprzętu 1 2,2 3 6,7 

Brak motywacji 11 24,4 6 13,3 

Brak odpowiednich środków 10 22,2 3 6,7 

Zdrowie 5 11,1 8 17,8 

Inne 0 0 0 0 

*dokonywano wielokrotnych wyborów 

 Dla większości badanych dziewcząt główną przeszkodą w podejmowaniu decyzji o 

wyjeździe są koszty (68,9%). Obowiązki domowe są barierą dla 28,9%. 24,4% z badanych 

dziewcząt brakuje motywacji do wyjazdów, a 22,2% brakuje odpowiednich środków. Również 

22,2% nie ma wolnego czasu na wyjazdy. Dla 11,1% zdrowie jest przeszkodą dla wyjazdów. Tylko 

jedna dziewczyna odpowiedziała, że brakuje jej odpowiedniego sprzętu. Również dla największej 

liczby ankietowanych chłopców duża przeszkodą w podejmowaniu wyjazdów są koszty (64,4%). 

Wśród badanych chłopców 33,3% nie ma czasu na podróże, a 26,7% nie wyjeżdża ze względu na 

obowiązki domowe. Zdrowie stanowi przeszkodę dla 17,8%, natomiast 13,3% badanych przyznało, 

że nie ma motywacji do wyjazdów. Po 6,7% chłopców odpowiedziało, że barierą podróżowania jest 

brak sprzętu i brak odpowiednich środków. Największą przeszkodą w podejmowaniu decyzji dla 

badanej młodzieży są koszty – odpowiedziało (66,7%). Po 27,8% badanych uznało, że barierą 

turystyczną są dla nich obowiązki domowe oraz brak wolnego czasu. 18,9% brakuje motywacji, 

natomiast 14,4% nie ma odpowiednich środków. Również 14,4% nie wyjeżdża ze względów 

zdrowotnych, natomiast 4,4% z powodu braku odpowiedniego sprzętu (wykres10). 

   

Wykres 10. Przeszkody podczas podejmowania decyzji o wyjeździe 

Czy badana młodzież uczestniczy w wycieczkach organizowanych przez szkołę dowiemy 

się z wyników badań przedstawionych w tabeli 22. 

Tabela 22. Uczestnictwo w wycieczkach organizowanych przez szkołę 

                          Płeć 

Odpowiedzi 

Dziewczęta Chłopcy Razem 

N % N % N % 

Tak 33 73,3 36 80 69 77,7 

Nie 12 26,7 9 20 21 23,3 

SUMA 45 100 45 100 90 100 

 Wśród badanych dziewcząt, aż 73,3% odpowiedziało „tak”, natomiast tylko 26,7% 

odpowiedziało, że nie uczestniczy w wycieczkach organizowanych przez szkołę. U chłopców 
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przedstawia się to podobnie, aż 80% uczestniczy w szkolnych wycieczkach, natomiast 20% nie 

bierze w nich udziału. Zdecydowana większość badanych uczestniczy w wycieczkach 

organizowanych przez szkołę (77,7%), natomiast 23,3% nie bierze w nich udziału. 

 Kolejne pytanie miało na celu zbadać, czy szkoła, do której chodzą respondenci organizuje 

w ramach zajęć fakultatywnych zajęcia turystyczne. Wszyscy uczniowie odpowiedzieli, że szkoła 

nie prowadzi takich zajęć (wykres 11.). 

                   

Wykres 11. Organizowanie przez szkołę zajęć turystycznych w ramach zajęć fakultatywnych 

 

Ostatnie pytanie dotyczyło tego, czy ankietowani uczęszczają na zajęcia turystyczne 

prowadzone w ramach zajęć fakultatywnych. W związku z tym, że szkoła nie prowadzi takich 

zajęć, wszyscy respondenci nie udzielili odpowiedzi na to pytanie. 

 

Dyskusja 

Instytut Turystyki w marcu 2011 roku na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i 

Turystyki przeprowadził badania na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w 

wieku 15 i więcej lat. Wyróżniono wyjazdy krótkookresowe (2-4dniowe) oraz długookresowe 

długookresowe, trwające co najmniej 5 dni. Młodzież w wieku 15 – 19 lat charakteryzuje się najwyższym 

wskaźnikiem uczestnictwa w wyjazdach turystycznych. W 2006 roku wskaźnik ten był wyższy o 16 

punktów procentowych w stosunku do uczestnictwa ogółu Polaków. W kolejnym roku różnica ta wzrosła do 

20 punktów procentowych. W 2008 roku utrzymała się na poziomie poprzedniego roku. W następnym roku 

spadła do 18 punktów, a w 2010  była podobna (Łaciak, 2011, s. 25). 

Według badań najczęściej wybieranym obiektem zakwaterowania podczas wyjazdów 

turystycznych licealistów były kwatery prywatne (31,1%). Różni się to z odpowiedziami młodzieży 

badanych przez Instytut Turystyki. Podczas wyjazdów krótkookresowych jak i długookresowych 

nocują zazwyczaj w mieszkaniu krewnych lub znajomych. Zarówno młodzież badana w 2011 roku, 

jak i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka najczęściej uczestniczy w 

wyjazdach w miesiącach letnich. 

Ponad połowa badanych uczniów (58,9%), najczęściej wyjeżdża na wypoczynek z rodziną. 

Duża część ankietowanych podróżuje ze znajomymi (35,5%). Młodzieży badanej w marcu 2011 

roku również towarzyszą przeważnie koledzy i koleżanki lub rodzina. 

0% 

100% 

0%

50%

100%

150%

tak nie



397 

Zarówno badanie Instytutu Turystyki, jak i niniejsze badania wykazały, że najczęściej 

wybieranym środkiem transportu przez młodzież jest samochód. Na drugim miejscu znajduje się 

autokar. 

Główne sposoby spędzania czasu podczas wyjazdów turystycznych przez badaną w 2011 

roku młodzież to: spokojny wypoczynek i krótkie spacery (66%), życie towarzyskie i rozrywki 

(36%), a także poprawa kondycji fizycznej (gimnastyka, zajęcia fitness, dłuższe spacery i 

wycieczki, pływanie i gry sportowe). Natomiast najwięcej licealistów z Radziejowa preferuje 

aktywny wypoczynek (31,1%) oraz udział w dyskotekach, koncertach i innych imprezach 

rozrywkowych (28,9%). 

Obydwa badania wykazały, że główną przyczyną nie uczestniczenia młodzieży w 

wyjazdach turystycznych jest sytuacja materialna, koszty (Łaciak, 2011, s. 28 – 39). 

Badania na temat turystyki wśród młodzieży podjęła również Wartecka – Ważyńska. 

Tematyka dotyczy aktywności turystycznej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w województwie 

wielkopolskim. Wyniki ukazały, że 82,25% badanych osób uczestniczy w wyjazdach 

organizowanych przez szkołę. Dane te są więc bardzo zbliżone do otrzymanych w niniejszej pracy, 

ponieważ 77,7 % licealistów uczących się w Radziejowie również bierze udział w wycieczkach 

szkolnych.  

Kolejną kwestią poruszoną również przez Wartecką – Ważyńską było miejsce spędzania 

wypoczynku w kraju. Najwięcej badanych uczniów wybiera najczęściej morze oraz jezioro. 

Ponadto dużo ankietowanych lubi odpoczywać w górach. Porównując wyniki do odpowiedzi 

uczniów szkoły w Radziejowie można zauważyć, że wybierali oni najczęściej również te same 

miejsca.  

Głównym motywem uczestnictwa w organizowanych wycieczkach szkolnych przez 

młodzież szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim było zwiedzanie i 

poznawanie nowych miejsc oraz przyjemności i rozrywki. Pytanie dla ankietowanych licealistów z 

Radziejowa było skonstruowane podobnie – dotyczyło motywów podejmowania wyjazdów 

turystycznych. Głównie wyjeżdżają w celu rozrywki (58,9%), wypoczynku (46,7%). Znaczna część 

licealistów (32,2%) dąży do poznania nowych ludzi podczas swoich podróży (2007, s. 50 –  109). 

Podsumowując można zauważyć, że ogólne tendencje uczestnictwa młodzieży w wyjazdach 

turystycznych są podobne. Młodzi ludzie mają podobne motywy wyjazdów, preferencje spędzania 

wolnego czasu podczas wypoczynku. Zdecydowana większość uczniów przeważnie uczestniczy w 

wycieczkach szkolnych. Ogólnie rzecz biorąc młodzież lubi podróżować, poznawać nowe miejsca. 

Na przestrzeni lat można zauważyć, że coraz więcej uczniów uczestniczy w turystyce. 

 

Wnioski 
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 Tematem niniejszej pracy jest turystyka wśród młodzieży, ich preferencje i motywacje 

podejmowania wyjazdów turystycznych. Badania zostały przeprowadzone wśród 90 uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. 

Z badań wyciągnięto następujące wnioski. Zdecydowana większość (88,9%) badanych 

licealistów lubi podróżować. Podróżują dość często, ponieważ znaczna część respondentów (40%) 

wyjeżdża trzy razy w roku. Ich wyjazdy trwają również stosunkowo długo, gdyż największa liczba 

ankietowanych (33,3%) wypoczywa przez 4 – 6 dni. Większość licealistów podróżuje przeważnie 

latem (84,4%). Badana młodzież głównie spędza wakacje w Polsce, nad morzem lub nad jeziorem.  

Większość respondentów wyjeżdża na wypoczynek z rodziną (58,9%). Prawdą jest również, 

że główną przeszkodą podczas podejmowania decyzji o wyjeździe są koszty, ponieważ 

odpowiedziała tak ponad połowa badanych uczniów (64,4%). Licealiści sami nie zarabiają, a ich 

rodziców często nie stać na finansowanie ich podróży. Natomiast nie jest prawdą, że wpływ na 

wybór miejsca wypoczynku według badanych mają głównie ich rodzice. Dla większości badanych 

najważniejszym czynnikiem podejmowanie decyzji o wyjeździe jest towarzystwo (57,8%), a także 

walory przyrodnicze (44,4%). 

Ponad 60% badanych licealistów podróżuje najczęściej samochodem. Znaczna część 

uczniów (18,4%) za środek transportu wybiera autokar. Młodzież najczęściej na miejsce noclegu 

podczas swoich wyjazdów wybiera kwatery prywatne (31,1%). 

Ponad połowa badanej młodzieży (58,9%) za główny motyw swoich wyjazdów wyznacza 

rozrywkę. Znaczna część respondentów wyjeżdża w celu  poznania nowych ludzi (32,2%). Ponadto 

dla prawie połowy badanych uczniów (46,7%) motywem jest wypoczynek. Odpowiedź ta nie 

została zawarta w hipotezie. Większa część respondentów (31,1%) udzieliła odpowiedzi, że 

preferuje aktywne spędzanie czasu podczas wyjazdów turystycznych. Dodatkowo dużo osób 

podczas wyjazdów turystycznych chętnie bierze udział w dyskotekach, koncertach i innych 

imprezach (28,9%). Młodzież lubi podróżować w miejsca, w których może się rozerwać lub 

wypocząć, a także zawierać nowe znajomości. 
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