
Uczniowie klasy IV TOT przeprowadzili badania ankietowe na temat 
atrakcyjności turystycznej gminy Żarnów. 

Ankieta była kierowana do uczniów Zespołu  Szkół  Zawodowych                    
w Żarnowie dotyczyła poznania opinii uczniów na temat atrakcji turystycznej 
gminy Żarnów. Udział w ankiecie był dobrowolny i anonimowy.   

W Ankiecie wzięło udział 29 uczniów klasy  III ZSZ, II ZSZ i I ZSZ.  

Przedstawiamy wyniki i opinie ankietowanych osób. 

1.Ile razy w ciągu roku szkolnego brałeś/aś udział w wycieczkach szkolnych. 

a) Nie brałem/am ponieważ ( w dzień wycieczek mają praktyki) - taką 
odpowiedz udzieliło 20,3%  ankietowanych   

b) 1 raz-  taką odpowiedz udzieliło 26 %  ankietowanych 

c) 2 razy -  taką odpowiedz udzieliło 23,2%  ankietowanych 

d) 3 razy i więcej - taka odpowiedź udzieliło 14,5 %  ankietowanych 

 

2.  Czy twoim zdaniem młodzież ma gdzie spędzać czas wolny na terenie 
gminy Żarnów. 

a) Tak, np. w ( boisko, pod sklepem) -  taką odpowiedź udzieliło 39,2 %  
ankietowanych 

b) Nie -  taką odpowiedz udzieliło 25,2 %  ankietowanych 

c) aczej nie -  taką odpowiedz udzieliło 22,4 %  ankietowanych 

3. Pytanie otwarte. 

4. Czy jesteś zadowolony/zadowolona z atrakcji turystycznych gminy Żarnów. 

a) Tak - taką dowiedź udzieliło 19,6 %  ankietowanych 

b) Nie - taką odpowiedź udzieliło 16,8 %  ankietowanych 

c) Raczej Tak  - taką odpowiedź udzieliło  58 %  ankietowanych 

d)Raczej nie – taką odpowiedź udzieliło 5,6 %  ankietowanych 

 



 

5.Czy czujesz się bezpiecznie na terenie gminy Żarnów?  

a) Tak – taką odpowiedź udzieliło  51,7 % ankietowanych 

b) Nie  - taką odpowiedź udzieliło 5,8 %  ankietowanych 

c) Trudno powiedzieć taką odpowiedź udzieliło  41,3 %  ankietowanych 

6. Pytanie otwarte. 

7. Pytanie otwarte. 

8. Pytanie otwarte. 

9. Jak oceniasz czystość gminy Żarnów. 

a) Bardzo dobrze – taką odpowiedź udzieliło 5,8 %  ankietowanych  

b) Dobrze – taką odpowiedź udzieliło 41,3 % ankietowanych 

c)Przeciętnie– taką odpowiedź udzieliło 48,2 % ankietowanych  

d) Źle– taką odpowiedź udzieliło 0% ankietowanych 

e) Bardzo źle – taką odpowiedź udzieliło 2,9 %  ankietowanych 

10. Czy planujesz wyjechać gdzieś na wakacje poza miejsce zamieszkania ,                 
a wyjazd nie będzie związany z pracą?  

a) Tak – taką odpowiedź udzieliło 55,1 %  ankietowanych 

b) Nie – taką odpowiedź udzieliło 17,4 %  ankietowanych 

c) Jeszcze nie wiem   – taką odpowiedź udzieliło 20,3 %  ankietowanych 

 

Wyniki ankiet w pytaniach otwartych   

3. Co chciałbyś/ chciałabyś zmienić w gminie Żarnów.  

 Najczęstszymi odpowiedziami  były:  

 boisko w Zdyszewicach,  

 klub fitness,  

 kafejka z dostępem do Internetu.   



6.Wypisz znane Ci atrakcje gminy Żarnów. 

Najczęściej pojawiały się odpowiedzi:   

 hala sportowa,  

 sklepy spożywcze ,  

 kościół w Żarnowie, 

 piekielny szlak. 

7. Co według ciebie jest najbardziej atrakcyjne w gminie Żarnów?  

Najczęstszymi odpowiedziami  były:  

 Park,  

 orlik  

8. Jakich atrakcji turystycznych brakuje według twojej opinii w gminie 
Żarnów?  

Najczęstszymi odpowiedziami  były:  

 kryte siłownie, 

  kino,  

 ścianka wspinaczkowa, 

  paintball,  

 salon gier,  

 biuro podróży,  

 kluby, kawiarnie.  

 

Dziękujemy za udział w ankiecie. Była one jednym z elementów naszej pracy 
na zajęciach pracowni informatycznej. Wyniki pokazują, jakie oczekiwania ma 
młodzież odnośnie spędzania wolnego czasu na terenie gminy Żarnów. 

Młodzież kl. IV TOT  Wraz z opiekunem 

 

 



 


