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WpłyW zdalnego nauczania na Wystąpienie 
 problemóW ocznych Wśród dzieci  

klas 4−8 szkoły podstaWoWej

the effect of remote learning on the incidence  
of eye disorders among primary school children  

in forms 4 to 8
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widzenia,   ból   głowy

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy było porównanie występo- 

wania i nasilenia objawów okulistycznych u dzieci  
klas 4−8 szkoły podstawowej przed zdalnym naucza- 
niem i po roku zdalnej nauki z powodu pandemii  
COVID-19. 

Materiały i metody: Badanie przeprowadzono  
za pomocą autorskiej ankiety. Wzięło w nim udział  
109 rodziców sto dziewięciorga uczniów z klas  
od 4 do 8, uczących się zdalnie w Szkole Podsta- 
wowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdro- 
ju oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr  
Salezjanek  im.  Jana  Pawła  II  we  Wrocławiu.

Wyniki: Przed pandemią ponad połowa dzieci  
spędzała od 1 do 3 godzin dziennie przed ekranem.  
Ponad 84% ankietowanych nie zgłaszało wtedy żad- 
nych dolegliwości ze strony narządu wzroku, tylko  
11% respondentów zgłosiło wystąpienie jednego z ob- 
jawów: bólu głowy, bólu oczu, pogorszenie widze- 
nia (zamglenie, nieostre widzenie, dwojenie obrazu)  
czy uczucie piasku pod powiekami. Podczas zdal- 
nych lekcji aż 98% dzieci poświęcało średnio 5 lub  
więcej godzin dziennie na pracę przed monitorem.  
Po roku takiego nauczania u 68,8% dzieci zau- 
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Summary 
Background: This study aims to compare the  

occurrence and intensity of eye problems among  
primary school children in forms 4 to 8 before and  
after the period of remote learning brought about  
by  the  COVID-19  pandemic.

Materials and methods: The study took the  
form of a survey carried out by the author. It in- 
cluded 109 parents of 109 pupils from forms 4 to 8 of 
primary school. For the past year, the children took  
part in remote classes in No. 3 Adam Mickiewicz  
Primary School in Rabka-Zdrój and John Paul II  
Private Primary School of the Salesian Order in Wro-
cław.

Results: Before the COVID-19 pandemic, more  
than a half of the children spent between one to  
three hours in front of the screen daily. More than  
84% of the respondents reported no eye problems.  
Only 11% of the respondents reported one of the  
following symptoms: headache, eye pain, impaired  
vision (clouded vision, blurred vision, double vision)  
or gritty eyes. During the period of remote learning  
as many as 98% of the children spent five or more  
hours  working in front of a monitor, on average.  
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ważono co najmniej jeden z objawów podanych  
powyżej. Najczęstszym symptomem był ból głowy,  
który pojawił się u 53,2%. U 5% dzieci wystąpiły  
wszystkie objawy, u 31,2% dzieci nie stwierdzono  
objawów. 

Wnioski: Po roku zdalnego nauczania u więk-
szości dzieci pojawiły się dolegliwości okulistycz- 
ne, głównie ból głowy i/  lub ból oczu. Prawdopo- 
dobnie jest to spowodowane zwiększoną ilością cza-
su spędzanego przed komputerem. Średni czas przed 
ekranem w ramach rozrywki w czasie epidemii 
COVID-19 pozostał taki sam lub nawet uległ wy- 
dłużeniu i wynosił więcej niż 2 godziny dziennie,  
a zatem łącznie dzieci spędzają ponad 7 godzin  
przed  monitorami.

After one year of such learning, at least one of the  
symptoms referred to above was observed in 68.8% 
of the children. The most common symptom was  
headache, which occurred in 53.2% of the children.  
5% reported all the symptoms. 31.2% of the chil- 
dren  did  not  report  any  symptoms. 

Conclusions: After one year of remote learning,  
the majority of the children developed eye prob- 
lems, mostly headache and/or eye pain. The prob- 
able cause of that was the increased number of  
hours spent in front of a screen. The average time  
spent in front of a screen for entertainment stayed  
the same or even increased in the COVID-19 period, 
exceeding two hours daily. Therefore, children spend 
over  seven  hours  in  front  of  monitors  daily.
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