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co badałyśmy?

użytkowanie telefonów komórkowych z uwzględnieniem różnic 
pokoleniowych wyodrębnionych na podstawie kryterium wieku



jak?

kwestionariusz ankietowy z pytaniami otwartymi i zamkniętymi
forma drukowana  / kwestionariusz internetowy googledocs
indywidualna ankieta przeprowadzona w niezależnym miejscu i czasie



kogo?

4 grupy respondentów wyodrębnione na podstawie wieku:

… – 19 lat „gimbaza”
20 – 35 lat „my”
36 – 55 lat „rodzice”
56 – … lat „dziadkowie”



pytania badawcze?

czy i jak przynależnośd do danej grupy wiekowej wpływa na zapotrzebowanie 
na telefon komórkowy w codziennym życiu?

czy istnieją, jeżeli tak to jakie, różnice w sposobach użytkowania telefonów 
komórkowych ze względu na wiek?



badane aspekty?

posiadanie telefonu komórkowego
długośd posiadania telefonu komórkowego
powody posiadania
częstotliwośd użytkowania
sposoby użytkowania
funkcja telefonu komórkowego w życiu codziennym



wyniki

wszyscy          <19 20 – 35      36 – 55           56>



wszyscy          <19 20 – 35      36 – 55           56>

1. czy posiada telefon komórkowy?



wszyscy        <19 20 – 35      36 – 55           56>

2. od kiedy posiada obecny model 
telefonu komórkowego?*

1,7 10 9,5 2 3,4 
miesięcyroku miesiąca rokulata

*średnia odpowiedzi



wszyscy        <19 20 – 35      36 – 55           56>

3. czy wcześniej posiadał/a inne modele 
telefonów komórkowych? ile?*

*średnia odpowiedzi



wszyscy        <19 20 – 35      36 – 55           56>

28,4 9,6 11,5 38,5 57,5 
latlat lat latlat

4. w jakim wieku stał/a się posiadaczem 
swojego pierwszego telefonu komórkowego?*

*średnia odpowiedzi



wszyscy        <19 20 – 35        36 – 55          56>

5. dlaczego zdecydował/a się na posiadanie 
telefonu komórkowego?

prezent

inni mieli

inni (rodzina)
potrzebowali kontaktu

bo tak

bezpieczeostwo

niezbędny w pracy

dostęp do sieci

ciekawośd

inne

potrzebny do
komunikowania się

z innymi (z rodziną)

prezent

bo tak

był niezbędny

inni mieli

potrzebny do
komunikowania się

z innymi (z rodziną)

prezent

inni mieli

inni (rodzice)

potrzebowali kontaktu

bezpieczeostwo

ciekawośd

bo tak

komunikowania się
potrzebny do

z innymi (z rodziną)

niezbędny w pracy

inni mieli

dostęp do sieci

prezent

bo tak

prezent

potrzebny do
komunikowania się

z innymi (z rodziną)

inni (rodzina)
potrzebowali kontaktu

inni mieli

ciekawośd

potrzebny do
komunikowania się

z innymi (z rodziną)



wszyscy        <19 20 – 35      36 – 55           56>

6. jak często korzysta z telefonu 
komórkowego?

prawie wcale / sporadycznie – wtedy, kiedy muszę / raczej rzadko – raz dziennie / umiarkowanie – parę razy dziennie / 
często – co parę godzin, kilkanaście razy w ciągu dnia / bardzo często – parę razy na godzinę  



wszyscy        <19 20 – 35       36 – 55          56>

7. do czego używa telefonu komórkowego?



8. czym jest telefon komórkowy?



wszyscy        <19 20 – 35      36 – 55           56>

9. czy wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie bez 
telefonu komórkowego? 

21% tak 10% tak 20% tak 59% tak

79% nie 90% nie 80% nie 100% nie 41% nie



wszyscy        <19 20 – 35      36 – 55          56>

9. dlaczego?*

święty spokój

tylko przedmiot

bylibyśmy wolni

z czasem męczący
NIE jest niezbędny

nie potrzebuję
nie używam

kiedyś nie był potrzebny

jest niezbędny
do kontaktu

brak telefonu
= brak kontaktu

brak telefonu
= brak kontaktu

brak telefonu
= brak kontaktu

pilna potrzeba przyzwyczajenie
moje wszystko

jak bez tlenu/ręki
niepokój/niepewnośd

strata czasu

przyzwyczajenie

*wybrane odpowiedzi



wszyscy           <19 20 – 35       36 – 55           56>

10. jeden dzieo bez telefonu komórkowego 
to dzieo…?

66%
odpowiedzi

negatywnych

22%
odpowiedzi
neutralnych

12%
odpowiedzi

pozytywnych

80%
odpowiedzi

negatywnych

5%
odpowiedzi
neutralnych

15%
odpowiedzi

pozytywnych

55%
odpowiedzi

negatywnych

15%
odpowiedzi
neutralnych

30%
odpowiedzi

pozytywnych

90%
odpowiedzi

negatywnych

10%
odpowiedzi
neutralnych

0%
odpowiedzi

pozytywnych

35%
odpowiedzi

negatywnych

65%
odpowiedzi
neutralnych

0%
odpowiedzi

pozytywnych



10. jeden dzieo bez telefonu komórkowego 
to dzieo…?



dziękujemy za uwagę!


