
Badanie opinii  (zakreśl kółkiem właściwy numer odpowiedzi) 

 
1. Jak oceniacie Pa ństwo 
obecn ą sytuacj ę finansow ą 
swego gospodarstwa 
domowego w porównaniu z 
sytuacj ą sprzed 12 miesi ęcy:  
 

------------------------------------ 

2. Jak - przypuszczalnie - 
zmieni si ę sytuacja 
finansowa Pa ństwa 
gospodarstwa domowego w 
następnych 12 miesi ącach: 
 

------------------------------------ 

3. Jak zmieniła si ę, Państwa 
zdaniem, ogólna sytuacja 
ekonomiczna Polski w 
ostatnich 12 miesi ącach: 
 
 

------------------------------------ 

4. Jak, Państwa zdaniem, 
zmieni si ę ogólna sytuacja 
ekonomiczna Polski w 
następnych 12 miesi ącach: 
 
 

------------------------------------ 

5. Czy w porównaniu z 
sytuacj ą sprzed 12 miesi ęcy 
koszty utrzymania w skali 
kraju s ą, Państwa zdaniem, 
teraz: 
 

------------------------------------ 

6. Porównuj ąc z tym, co 
dzieje si ę teraz, czy Pa ństwo 
sądzą, że w najbli ższych 12 
miesi ącach w skali kraju: 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------ 

7. Jak zmieni si ę, zdaniem 
Państwa, bezrobocie w kraju 
w nast ępnych 12 
miesi ącach: 
 
 

------------------------------------ 

8. Czy sądzą Państwo, że 
obecnie korzystnie jest 
kupowa ć dobra trwałego 
użytku (meble, sprz ęt RTV, 
pralk ę, kuchenk ę, lodówk ę):  
 
 
 

 
1. poprawiła się bardzo 
2. poprawiła się trochę 
3. bez zmian 
4. pogorszyła się trochę 
5. pogorszyła się bardzo 
6. nie wiem 

--------------------------------- 

1. poprawi się bardzo 
2. poprawi się trochę 
3. bez zmian 
4. pogorszy się trochę 
5. pogorszy się bardzo 
6. nie wiem 

--------------------------------- 

1. poprawiła się bardzo 
2. poprawiła się trochę 
3. bez zmian 
4. pogorszyła się trochę 
5. pogorszyła się bardzo 
6. nie wiem 

--------------------------------- 

1. poprawi się bardzo 
2. poprawi się trochę 
3. bez zmian 
4. pogorszy się trochę 
5. pogorszy się bardzo 
6. nie wiem 

--------------------------------- 

1. wyraźnie dużo wyższe 
2. znacznie wyższe 
3. nieco wyższe 
4. zbliżone 
5. niższe 
6. nie wiem 

--------------------------------- 

1. wzrost cen będzie 
szybszy 

2. ceny wzrastać będą tak 
samo 

3. ceny wzrastać będą 
wolniej 

4. ceny będą mniej więcej 
takie same 

5. ceny nieco zmaleją 
6. nie wiem 

--------------------------------- 

1. gwałtownie wzrośnie 
2. nieznacznie wzrośnie 
3. pozostanie takie samo 
4. nieznacznie zmaleje 
5. gwałtownie zmaleje 
6. nie wiem 

--------------------------------- 

1. tak, teraz właśnie jest 
odpowiedni czas 

2. obecny czas nie jest na to 
ani dobry, ani zły 

3. nie, nie jest to czas 
odpowiedni 

4. nie wiem 
 
 

 
9. Czy sądzą Państwo, że 
Wasze wydatki na zakupy 
dóbr trwałego u żytku w 
następnych 12 miesi ącach 
będą w porównaniu z tego 
typu wydatkami w 
poprzednich 12 miesi ącach: 

-------------------------------------- 

10. Czy uwzgl ędniaj ąc ogóln ą 
sytuacj ę ekonomiczn ą Polski, 
Państwa zdaniem obecnie 
jest: 
 
 
 
 

-------------------------------------- 

11. Jakie jest 
prawdopodobie ństwo, że w 
następnych 12 miesi ącach 
zdołacie Pa ństwo 
zaoszcz ędzić jakiekolwiek 
pieni ądze: 

-------------------------------------- 

12. Która z poni żej 
wymienionych sytuacji 
najlepiej opisuje obecn ą 
sytuacj ę finansow ą Państwa 
gospodarstwa domowego: 
 

-------------------------------------- 

13. Jakie jest prawdopodo-
bieństwo, że w nast ępnych 12 
miesi ącach kupicie Pa ństwo 
samochód: 
 
 

-------------------------------------- 

14. Czy planujecie Pa ństwo w 
następnych 12 miesi ącach 
kupi ć lub budowa ć dom, 
mieszkanie (dla siebie, dla 
członka rodziny, jako dom 
letniskowy, do wynaj ęcia itp.): 

-------------------------------------- 

15. Jakie jest prawdopodo-
bieństwo, że w nast ępnych 12 
miesi ącach poniesiecie 
Państwo du że wydatki na 
podniesienie standardu lub 
remont zajmowanego domu, 
mieszkania: 

-------------------------------------- 

 

 
1. dużo większe 
2. nieco większe 
3. podobne 
4. nieco mniejsze 
5. dużo mniejsze 
6. nie wiem 
 

---------------------------------- 

1. bardzo dobry czas, aby 
oszczędzać 

2. dobry czas, aby oszczędzać 
3. raczej niekorzystny czas, aby 

oszczędzać 
4. bardzo niekorzystny czas, aby 

oszczędzać 
5. nie wiem 

---------------------------------- 

1. bardzo duże 
2. dość duże 
3. znikome 
4. zdecydowanie żadne 
5. nie wiem 
 

---------------------------------- 

1. wpadamy w długi 
2. przejadamy nasze oszczędności 
3. nasz dochód z trudem starcza 
4. nieco oszczędzamy 
5. dużo oszczędzamy 
6. nie wiem 

--------------------------------- 

1. bardzo duże 
2. dość duże 
3. niewielkie 
4. zdecydowanie żadne 
5. nie wiem 

--------------------------------- 

1. zdecydowanie tak 
2. możliwe 
3. raczej nie 
4. zdecydowanie nie 
5. nie wiem 
 

--------------------------------- 

1. bardzo duże 
2. dość duże 
3. niewielkie 
4. zdecydowanie żadne 
5. nie wiem 
 

--------------------------------- 

 

 
 
 



 
Cechy gospodarstwa domowego 

 
1. Głównym źródłem dochodów gospodarstw 

domowego jest (prosz ę zaznaczyć tylko jedno 
główne źródło): 

1) praca najemna na stanowisku robotniczym 
2) praca najemna na stanowisku nierobotniczym 
3) praca w rolnictwie 
4) praca na własny rachunek 
5) emerytura lub renta 
6) inne źródła 
 

2. Przeci ętny miesi ęczny dochód netto („na r ękę”) 
gospodarstwa domowego na jedn ą osob ę wynosi:  
1) mniej niż 550 zł 
2) od 551 do 750 zł 
3) od 751 do 1000 zł 
4) od 1001 do 1400 zł 
5) więcej niż 1400 zł 
 
3. Gospodarstwo składa si ę z: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 i więcej osób 
 
 

4. Liczba dzieci pozostaj ących na całkowitym utrzymaniu : 
0, 1, 2, 3, 4, 5 i więcej 
 

5. Gospodarstwo domowe znajduje si ę w: 
1) wielkim mieście (100 tys. mieszkańców i więcej) 
2) średnim mieście (od 10 do 100 tys. mieszkańców) 
3) małym miasteczku (do 10 tys. mieszkańców) 
4) na wsi 
 

6. Wykształcenie wypełniaj ącego (uko ńczone) : 
1) wyższe 
2) średnie lub policealne 
3) zasadnicze zawodowe 
4) podstawowe lub gimnazjalne 
 

7. Wiek wypełniaj ącego : 
1) od 16 do 29 lat 
2) od 30 do 49 lat 
3) od 50 do 64 lat 
4) powyżej 64 lat  

 


