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co najmniej 2 godziny dziennie częściej po-
konują za pomocą internetu samotność niż 
ci, którzy spędzają na portalach mniej czasu. 
Może mieć to związek z częstszym wyka-
zywaniem problemów psychospołecznych 
przez intensywnych użytkowników portali, 
co pokazały analizy zawarte w artykule. Jed-
nakże najsilniejsza zależność widoczna jest 
w przypadku zachowań niedostosowanych 

oraz agresywnych, a co za tym idzie również 
zachowań eksternalizacyjnych. Dodatkowo 
obliczenia potwierdziły wnioski wcześniej-
szych badań, z których wynika, że osoby in-
tensywnie korzystające z portali społecznoś-
ciowych częściej nadużywają internetu bądź 
są zagrożone jego nadużywaniem (Potemb-
ska, 2011). Niejasny jest natomiast kierunek 
tego związku. 
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The use of social networking sites among adolescents. 
The EU NET ADB research results

The vast majority of young people aged 14–17 agend 14-17 in Poland has a profi le on at least one sns and 
uses it on a daily basis. Social networking sites are more popular among girls. Girls are more likely to vis-
it this kind of websites and spend more time on them than boys, both on school days and non-school days. 
The main reasons why adolescents use social networking sites are as follows: keeping contact with others, 
making new friends, doing homework, being up to date. Those who spend at least 2 hours a day on social 
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