Zadanie

C

AKTYWNOŚĆ KULTURALNA I REKREACYJNA MŁODZIEŻY
1. Jak często czytasz gazety codzienne (wersje papierowe lub elektroniczne)?
Proszę o zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi






Codziennie lub prawie codziennie
Kilka razy w tygodniu
Co najmniej raz w tygodniu
Rzadko (rzadziej niż raz w tygodniu)

2. Jak często czytasz miesięczniki lub tygodniki (wersje papierowe lub elektroniczne)?
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź






Regularnie
Od czasu do czasu
Rzadko
Nigdy lub prawie nigdy

3. Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy przeczytałeś(-łaś )książkę (oprócz podręczników i lektur)?
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź

 Tak, w formie papierowej
 Tak, w formie elektronicznej
 Nie
4. Zaznacz jak często:
Proszę wpisać symbol odpowiedzi: 1-nigdy lub prawie nigdy; 2-Kilka razy w roku; 3-kilka razy w kwartale; 4-raz na miesiąc;
5-kilka razy w miesiącu; 6-raz w tygodniu i częściej, 7-codziennie
















Chodzisz do kina? .......................................................................................................................................
Chodzisz do teatru lub na koncerty? ..........................................................................................................
Odwiedzasz muzea i wystawy? ..................................................................................................................
Chodzisz do biblioteki lub czytelni? ............................................................................................................
Chodzisz na mecze, zawody sportowe? .....................................................................................................
Chodzisz na dyskoteki, zabawy taneczne? .................................................................................................
Odwiedzasz rodzinę, przyjaciół lub przyjmujesz ich u siebie? ...................................................................
Spotykasz się ze znajomymi, rodziną, przyjaciółmi w kawiarni, pubie itp.? ..............................................
Chodzisz na spacery, spędzasz czas na wolnym powietrzu? ......................................................................
Słuchasz muzyki? ........................................................................................................................................
Oglądasz filmy na DVD, przez Internet? .....................................................................................................
Oglądasz telewizję? ....................................................................................................................................
korzystasz z komputera? ............................................................................................................................
Korzystasz z Internetu? ..............................................................................................................................

5. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyjeżdżałeś(-łaś) na co najmniej 5 dni w celach turystycznych,
wypoczynkowych?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź




Tak
Nie

Osoby, które zaznaczyły nie przechodzą do pytania nr. 7

6. Dokąd wówczas wyjeżdżałeś(-łaś)?
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź







Na działkę – własną lub znajomych
Do rodziny, krewnych, przyjaciół w innej miejscowości
Do rodziny, krewnych, przyjaciół za granicą
Na wczasy, wycieczkę, obóz, rajd itp. w kraju
Na wczasy, wycieczkę, obóz, rajd itp. za granicą

7. Czy masz jakieś zainteresowania, hobby?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź




Tak
Nie

Osoby, które w pytaniu 7 zaznaczyły Nie przechodzą do pytania 9

8. Którą z wyżej wymienionych form aktywności jesteś szczególnie zainteresowany(-na), traktując ją
jako hobby, któremu indywidualnie lub w grupie poświęcasz swój wolny czas?
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź











Fotografia amatorska
Film amatorski
Zajęcia plastyczne (malarstwo, rzeźba, tkactwo itp.)
Zajęcia muzyczne np. gra na instrumencie, śpiew
Taniec
Działalność w amatorskim zespole teatralnym, folklorystycznym, chórze itp.
Kolekcjonerstwo np. numizmatyka, filatelistyka
Majsterkowanie np. budowanie modeli, mechanika
Inna forma (jaka?)

9. Czy uprawiasz jakiś sport lub podejmujesz inną aktywność fizyczną w swoim czasie wolnym?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź




Tak
Nie

Osoby, które w pytaniu 9 udzieliły odpowiedzi Nie przechodzą do pytania 11

10. Która z niżej wymienionych form sportu, ćwiczeń fizycznych jesteś szczególnie zainteresowany(-na)?
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź













Fitness
Joga
Bieganie
Nordic Walking
Siłownia
Jazda na rowerze, rolkach i deskorolkach
Jazda na nartach, sporty zimowe
Pływanie
Gra w piłkę nożną/koszykówkę/siatkówkę lub inne gry zespołowe
Sztuki walki
Inne formy

11. Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób wykorzystania przez Ciebie czasu
w ciągu dnia powszedniego?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź







Czasu nie wystarcza mi nawet na wykonanie koniecznych zajęć
Czasu wystarcza mi tylko na to, co muszę zrobić, ale nie mam czasu wolnego dla siebie
Robię wszystko, co musze zrobić i mam jeszcze trochę czasu wolnego dla siebie
Czasu wystarcza mi na wszystko, bez specjalnego pośpiechu
Mam za dużo czasu wolnego

12. Płeć respondenta
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź




Kobieta
Mężczyzna

Realizacja wywiadu
Wywiad
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź

 Zrealizowany przez ankietera
 Zrealizowany przez respondenta
Uwagi ankietera/respondenta:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

