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Przed wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi czy samorządowymi media zalewają nas
różnego rodzaju rankingami, statystykami i badaniami opinii publicznej, zawierającymi
informacje dotyczące poparcia dla poszczególnych partii lub kandydatów. Często się zdarza,
że dwa niezależne badania na ten sam temat przynoszą zupełnie inne wyniki. Jest to
spowodowane tym, jaką metodę badania opinii zastosowano oraz na kim była ona
przeprowadzona.

Twoje cele

Wyjaśnisz pojęcie: opinia publiczna.
Przeanalizujesz wyniki badań opinii publicznej.
Porównasz wyniki sondaży z wynikami wyborów prezydenckich w Polsce.
Wskażesz postawy społeczeństwa polskiego wobec instytucji publicznych i polityków.
Przeprowadzisz minisondaż opinii publicznej jako zadanie domowe.
Ocenisz wpływ opinii publicznej na decyzje polityczne władz różnego szczebla.

Źródło: licencja: CC 0.
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Przeczytaj

Opinia publiczna
Do głosu ludu odwoływano się już w starożytności, na rolę niepisanych praw zwracał uwagę
Platon. Niccolo Machiavelli w Księciu z 1514 roku sformułował tezę, że władca musi unikać
wszystkiego, co by mogło wywołać gniew lub pogardę ludu, dbając o jego poparcie.

Jako pierwszy pojęcia opinia publiczna użył francuski uczony Michel de Montaigne w 1588
roku. Jednak dopiero pod koniec XVII wieku John Locke w jednym ze swoich traktatów
stwierdził, że mężczyzna jest podmiotem trzech ustaw: prawa Bożego, cywilnoprawnego
oraz prawa opinii lub reputacji. Locke uważał, że człowiek pod wpływem niekorzystnych
opinii musi się dostosować do obowiązujących norm społecznych.

Jean‐Jacques Rousseau stwierdził, że opinia publiczna (z fr. opinion publique) reprezentuje
niezakłócony i zdrowy rozsądek i jest formą niewidzialnej władzy. Rousseau uważał, że
opinia wszystkich ludzi nie będzie opinią ogółu, ponieważ część osób podporządkowuje się
opinii większości.

Czynniki kształtujące opinię publiczną

Opinia publiczna to pewien zespół przekonań dotyczących poglądów na świat w danej
zbiorowości, kształtowany pod wpływem różnych czynników:

interesów jednostek, czyli kierowania się tym, co dla nas jest dobre; głosujemy na osoby,
po których spodziewamy się największych korzyści, czy to dla państwa, czy dla
społeczeństwa;
identyfikacja z grupą powoduje, że przyjmujemy poglądy grupy, np. partii politycznej;

John Locke

Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego
Tak więc miarą tego, co wszędzie jest uważane za cnotę czy za
występek i co tak jest nazywane, jest aprobata lub dezaprobata,
pochwała lub nagana, która upowszechnia się i ugruntowuje
w różnych społecznościach (…) na całym świecie na podstawie ukrytej
i milczącej zgody, wskutek czego te lub owe postępki znajdują uznanie
albo zostają potępione.
Źródło: John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, ks. II, Warszawa 1955, s. 501.
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środków masowego przekazu, które wpływają na nasze poglądy i opinie, kształtując je
przez ich nagłaśnianie;
liderów opinii publicznej, czyli osób, ze zdaniem których się liczymy;
marketingu politycznego polegającego na tworzeniu takiego wizerunku kandydatów
startujących w wyborach, by wyborcy oddali na nich głos.

Od 1935 roku możemy mówić o naukowym podejściu do badania opinii publicznej. Wtedy
w USA amerykański socjolog Georg Horacy Gallup utworzył Instytut Badania Opinii, który
nazwano jego nazwiskiem. Stał się on prekursorem badań opinii publicznej, którego metody
naśladowano na całym świecie. Obecnie funkcjonuje wiele różnych organizacji badających
opinię publiczną i prezentujących swoje wyniki badań.

Funkcje opinii publicznej

Opinia publiczna pełni kilka podstawowych funkcji w społeczeństwie, które można określić
jako:

wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego;
element kontroli społecznej;
element tożsamości jednostki;
element integracji społeczeństwa;
formę legitymizacji władzy;
formę kształtowania się elektoratów.

Interpretacja wyników badań opinii publicznej
Przeprowadzenie sondażu opinii na określony temat to dopiero część problemu; wyniki
badania należy w odpowiedni sposób zaprezentować i przeanalizować. Przykładem mogą
być sondaże, które przeprowadzono przed wyborami prezydenckimi z 2020 roku w Polsce.

Sondaż badający poparcie przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Badanie zrealizowano w dniach od 22 maja
do 4 czerwca 2020 roku na próbie liczącej 1308 osób (w tym: 61,6% metodą CAPI, 24,4% – CATI i 14% –
CAWI).
Oprac. na podst.: Wybory prezydenckie – deklarowany udział i poparcie dla kandydatów, CBOSNEWS
17/2020, cbos.pl [dostęp: 20.08.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów prezentuje poniższy wykres badania opinii
publicznej, które wytypowało zwycięzców I tury wyborów prezydenckich w osobach
Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego.

Oprac. na podst.: Wyniki głosowania w pierwszej turze. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28
czerwca 2020, wybory.gov.pl [dostęp: 20.08.2020].
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Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ustalenie w 100% wyników wyborów przy użyciu sondaży opinii publicznej jest mało
prawdopodobne, zawsze należy uwzględnić margines błędu wynikający z faktu, że
respondenci mogą w ostatniej chwili zmienić swoje stanowisko, grupa reprezentatywna
może być źle dobrana, pytanie zostało niewłaściwie sformułowane lub też wyniki stronniczo
zinterpretowane.

Czego możemy się dowiedzieć z sondaży opinii publicznej
w Polsce
Na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii
Społecznej w dniach 15–25 czerwca 2020 roku na reprezentatywnej próbie pełnoletnich
mieszkańców Polski sporządzono komunikat nr 71/2020 o notowaniach rządu na przełomie
maja i czerwca, według którego:

zadowolenie z faktu, że premierem jest Mateusz Morawiecki, deklaruje 50%
ankietowanych, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do
wcześniejszego badania z marca 2020 r., dezaprobatę zaś wyraża 37% i jest to wzrost o 3
punkty procentowe, 13% nie ma na ten temat zdania;
poparcie dla rządu Morawieckiego wyraziło 44% badanych, co oznacza wzrost o 2
punkty procentowe, 32% stanęło w opozycji (wzrost o 5 punktów procentowych), 20%
ankietowanych wyraziło obojętność wobec rządu, co oznacza spadek o 8 punktów
procentowych, 4% badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”;
efekty pracy rządu docenia 52% respondentów (spadek o 3 punkty procentowe), 37%
krytykuje poczynania rządu, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych, odpowiedź
„trudno powiedzieć” wybrało 11% respondentów.

Analizując wyniki badań prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, możemy
poznać stanowisko i poglądy społeczeństwa na dany temat i budować własne poglądy na
podstawie tego, co sądzi społeczeństwo.

Oczywiście zalewa nas mnogość badań wykonywanych przez różne instytuty i ośrodki, co
może powodować różne wyniki podobnych badań, ale należy pamiętać, że każde z nich jest
indywidualne, przeprowadzane na innej grupie respondentów z rozmaicie sformułowanymi
pytaniami.

Słownik
badanie opinii publicznej

działalność prowadząca do poznania poglądów społeczeństwa na określony temat dzięki
wykorzystaniu specjalnych technik badawczych; jest prowadzone przez wyspecjalizowane



ośrodki badania opinii publicznej

opinia publiczna

poglądy społeczeństwa na określony temat, wyrażające stan świadomości społecznej
w danej kwestii

opinia społeczna

pojęcie szersze od opinii publicznej, niewiążące się z polityką, tylko szeroko rozumianymi
problemami społecznymi

sondaż

jeden ze sposobów badania opinii publicznej

społeczeństwo obywatelskie

społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz
określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej



Film

Polecenie 1

Obejrzyj miniwykład dr hab. Karoliny Wigury, w którym odpowiada na pytanie: „Czy opinia
publiczna jeszcze istnieje i czy jest groźna?”. Następnie wykonaj zadania.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Film nawiązujący do treści materiału

Ćwiczenie 1
Wyjaśnij, czy, twoim zdaniem, opinia publiczna jest stała. Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 2

Uzasadnienie:

Ćwiczenie 3
Przedstaw, jaka jest rola hejtu we współczesnej opinii publicznej.

Polecenie 2

Zapoznaj się z poszczególnymi krokami sondażowego badania opinii publicznej i wykonaj
ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/D8zYXzcEY


Jak wykonać sondażowe badanie opinii publicznej?

Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ćwiczenie 4
Wskaż, jakie są zalety badania ankietowego opinii publicznej.

Ćwiczenie 5
Omów budowę kwes�onariusza ankiety.

Ćwiczenie 6
Wyjaśnij, na czym polega dobór próby badawczej.



Sprawdź się

Pokaż ćwiczenia: 輸醙難

Ćwiczenie 1

Wskaż, kto jako pierwszy użył pojęcia opinia publiczna.

Michel de Montaigne

Platon

John Locke

Niccolo Machiavelli

Ćwiczenie 2
Podaj, kto był założycielem Amerykańskiego Instytutu Badania Opinii w 1935 roku.

Wskaż odpowiedź najbliższą swojej. Przekonaj się, czy jest poprawna.

Porównaj swoją odpowiedź
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Ćwiczenie 3

Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.

Stwierdzenie Prawda Fałsz

Środki masowego
przekazu nie wpływają na

nasze poglądy i opinie.

□ □

Opinia publiczna to
pewien zespół przekonań
dotyczących poglądów na

świat w danej
zbiorowości.

□ □

Pierwszy raz pojęcie

opinia publiczna
zostało użyte w 1588

roku.

□ □

J.J. Rousseau stwierdził, że
opinia publiczna

reprezentuje niezakłócony
i zdrowy rozsądek i jest

formą niewidzialnej
władzy.

□ □

Ćwiczenie 4
Przedstaw, jakie funkcje pełni opinia publiczna.

醙

醙

難



Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

Wyjaśnij, skąd bierze się siła oddziaływania opinii publicznej.

Maria Strzelecka

Siła opinii publicznej

Wywiad z socjologiem dr. Robertem Sobiechem, z Instytutu
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Już na początku XX wieku polityk amerykański Aldous Huxley stwierdził,
że światem w ostatecznym rozrachunku rządzi opinia publiczna.
Obserwacja współczesnego świata zdecydowanie potwierdza ten
pogląd. Jaka jest istota tego zjawiska, skąd bierze się siła oddziaływania
opinii publicznej?

Źródło: Maria Strzelecka, Siła opinii publicznej, 3.12.2009 r., dostępny w internecie: bankier.pl [dostęp 20.08.2020 r.].
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Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

Wskaż, jakie jest najważniejsze zadanie opinii publicznej według Waltera Lippmana.

Radosław Markowski

Jak czytać badania opinii publicznej

Różne opinie publiczne

Kontrowersja ta powraca w innej jeszcze formie wtedy, gdy próbuje się
określić coś, co wydaje się łatwe do opisania: czym mianowicie jest
opinia publiczna? Klasyk problematyki Walter Lippman widział w niej te
opinie ludzi, które ujawniają się bez niczyjej ingerencji czy zachęty.
Wiele innych definicji zbliża się, podobnie jak czyni to Lippman, do
traktowania opinii publicznej jako swoistego społecznego bezpiecznika
czy czujnika reagującego na niepożądany stan społeczny. Zapalenie się
owego czujnika oznacza, że osiągnęliśmy stan sprzeczny z wartościami
znaczącej liczby ludzi, którzy uważają, że coś z tym wszystkim należy
zrobić. I, zazwyczaj, ludzie podejmują rozmaite działania, już to
nagłaśniając sprawę w mediach, już to organizując ruchy i inicjatywy
społeczne.

Źródło: Radosław Markowski, Jak czytać badania opinii publicznej, 21.12.2004 r., dostępny w internecie: polityka.pl
[dostęp 20.08.2020 r.].
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Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

Wyjaśnij, na czym polega psucie rynku sondaży opinii publicznej w Polsce.

Joanna Solska

Jak funkcjonuje w Polsce rynek badań opinii

Żeby poznać opinie 30 mln dorosłych Polaków w jakiejś sprawie,
wystarczy zapłacić tysiąc złotych. Coraz niższej cenie sondaży nierzadko
towarzyszy niższa jakość. Najbardziej psują rynek politycy. Największymi
psujami rynku sondażowego są politycy. Oni też, zdaniem Jerzego
Głuszyńskiego, kiedyś związanego z CBOS i Pentor, obecnie szefa firmy
badawczej Pro Publicum, są ich najbardziej nałogowymi konsumentami.
Nigdzie tak często jak w Polsce nie bada się poparcia dla par�i
politycznych. Sondażami manipulować mogą wszyscy. I sami
ankietowani, i zleceniodawcy, nierzetelne firmy badawcze na życzenie
zlecającego.

Źródło: Joanna Solska, Jak funkcjonuje w Polsce rynek badań opinii, 11.04.2017 r., dostępny w internecie: polityka.pl
[dostęp 20.08.2020 r.].
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Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenia.

Rozstrzygnij, czemu może służyć takie badanie opinii publicznej w Polsce, jakie Federacja Rosyjska zleciła francuskiemu
ośrodkowi badania opinii publicznej Ifop.

Sputnik zbadał, czy Polacy są wdzięczni Rosjanom
za wyzwolenie Polski

Według znanego francuskiego ośrodka badania opinii publicznej Ifop,
który przeprowadził badanie na zlecenie kremlowskiej agencji
informacyjnej Sputnik, 65 proc. Polaków jest wdzięcznych Armii
Radzieckiej za oswobodzenie Polski podczas wojny.

Ifop zapytał 1 tys. dorosłych Polaków o ich odczucia wobec Rosjan.
Z sondażu, który zdaniem Sputnika pokazuje rozdźwięk między polskimi
władzami i Polakami, wynika, że jedynie 27 proc. Polaków nie jest
wdzięcznych Rosjanom za wyrzucenie niemieckiego okupanta.

Francuzi zapytali też Polaków o wyzwolenie obozu koncentracyjnego
Auschwitz w styczniu 1945 r. 73 proc. respondentów wiedziało, że obóz
wyzwoliła Armia Czerwona. 15 proc. uważało, że zrobili to polscy
żołnierze, a 5 proc., że Auschwitz wyzwolili Amerykanie.

Źródło: Sputnik zbadał, czy Polacy są wdzięczni Rosjanom za wyzwolenie Polski, 21.02.2020 r., dostępny w internecie:
wiadomosci.onet.pl [dostęp 20.08.2020 r.].
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Dla nauczyciela

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Badanie opinii publicznej i jej rola

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

II. Społeczeństwo obywatelskie.

Uczeń:

9) interpretuje wyniki badań opinii publicznej; porównuje wyniki sondaży (np.
przedwyborczych oraz rezultatów wyborów) z rzeczywistymi postawami lub zachowaniami,
formułuje hipotezy dotyczące przyczyn różnic przekraczających wartość błędu
statystycznego.

Zakres rozszerzony

VI. Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna.

Uczeń:

9) analizuje – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – postawy społeczeństwa
polskiego wobec instytucji publicznych i polityków;

10) przygotowuje i przeprowadza w najbliższym otoczeniu minisondaż opinii publicznej na
temat dotyczący polityki i interpretuje jego wyniki.

X. Kontrola władzy.

Uczeń:

1) wykazuje możliwość wpływu opinii publicznej i zachowań politycznych społeczeństwa na
decyzje polityczne władz różnego szczebla.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
kompetencje cyfrowe;
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;



kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

wyjaśnia pojęcie opinia publiczna;
interpretuje wyniki badań opinii publicznej;
porównuje wyniki sondaży z wynikami wyborów prezydenckich w Polsce;
wskazuje postawy społeczeństwa polskiego wobec instytucji publicznych i polityków;
przeprowadza minisondaż opinii publicznej jako zadanie domowe;
wskazuje na wpływ opinii publicznej na decyzje polityczne władz różnego szczebla.

Strategie nauczania:

konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń oraz prezentacji multimedialnej;
burza mózgów;
mapa myśli.

Formy zajęć:

praca indywidualna;
praca w parach;
praca w grupach;
praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;
zasoby multimedialne zawarte w e‐materiale;
tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Chętne/wybrane osoby przygotowują krótkie prezentacje nt.:

czynniki kształtujące opinię publiczną;
funkcje opinii publicznej.

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.



2. Uczniowie w parach odpowiadają na pytanie: „Czym jest opinia publiczna i do czego
służy?”. Chętne/wybrane pary przedstawiają swoje propozycje. Reszta zespołu klasowego
może je uzupełniać. Pomysły uczniów są zapisywane na tablicy w postaci mapy myśli.

Faza realizacyjna

1. Wspólne omówienie pojęcia opinia publiczna przez odwołanie się do poglądów J. Locke'a
i J.J. Rousseau.

2. Przedstawienie uczniowskich prezentacji. Po każdej z nich pozostali uczniowie mogą
zadawać prelegentom pytania i dyskutować. Na zakończenie chętna/wybrana osoba
przedstawia podsumowanie.

3. Analiza prezentacji multimedialnej: „Jak wykonać sondażowe badanie opinii publicznej?”.

4. Ćwiczenie polegające na interpretacji wyników badania opinii publicznej przed I turą
wyborów prezydenckich w RP z wynikami I tury.

5. Krótka dyskusja: „Czy zawsze można ufać wynikom badania opinii publicznej?”. Uczniowie
zastanawiają się nad rzetelnością badań, ich metodologią i wiarygodnością wyników.

Faza podsumowująca

1. Zapoznanie się z filmem „Czy opinia publiczna jeszcze istnieje i czy jest groźna?”. Medium
jest przyczynkiem do poruszenia z uczniami takich tematów jak:

Czy należy przeprowadzać sondaże opinii publicznej w celu jej poznania i wykorzystania
w zarządzaniu państwem?
W jaki sposób opinia publiczna może zagrażać funkcjonowaniu państwa?
Jaka jest rola hejtu we współczesnej opinii publicznej?

2. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela.

Praca domowa:

Wykonaj minisondaż opinii publicznej na dowolny temat związany z mediami.

Materiały pomocnicze:

Mirosław Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa, 2004.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Film może być inspiracją do przygotowania kampanii przeciw hejtowi w mediach
społecznościowych. Prezentacja multimedialna może zostać wykorzystana do
samodzielnego wykonania badania opinii publicznej.


