Płed
Wiek
Miejsce zamieszkania
Typ mieszkania
Kraj

Kobieta
Nastolatek
Wieś
Osada
Dom jednorodzinny
Hiszpania
Belgia

Mężczyzna
Osoba dorosła
Małe miasto
Duże miasto
Mieszkanie w bloku
Polska
Other

1. Kto daje ci kieszonkowe?
nie dostaję żadnego
rodzice
dziadkowie
inne
2. Za co otrzymujesz swoje kieszonkowe ?
nie dostaję żadnego
bez żadnego powodu
kiedy poproszę
na szczególne okazje (np. urodziny, za dobre wyniki w w nauce)
wykonuję prace domowe
pracuję (drobne prace dorywcze)
inne:
3. Jak często otrzymujesz kieszonkowe?
 nigdy
 codziennie
 tygodniowo
 miesięcznie
 na szczególne okazje
 inne:
4. Jakie kieszonkowe otrzymujesz /dziennie / tygodniowo / miesięcznie/ ?
 10-15 €
 5-10 €
 0-5 €
 O€
 Inne:
5. W jakim celu oszczędzasz swoje pieniądze?
 by kupid coś w niedalekiej przyszłości
 by kupid coś gdy dorosnę (własny dom, samochód, na ślub)







nie oszczędzam
moi rodzice lub ktoś inny oszczędzają dla mnie; otrzymam je w wieku……………….
moi rodzice lub ktoś inny oszczędzają dla mnie i otrzymam je na szczególną okolicznośd
nikt nie oszczędza dla mnie
nie wiem czy ktoś oszczędza dla mnie

6. W jaki sposób wykorzystujesz swoje kieszonkowe?
 nie dostaję żadnego
 kupuję rzeczy dla przyjemności (wyjścia z przyjaciółmi, słodycze, hobby)
 kupuję artykuły pierwszej potrzeby (ubrania, napoje)
 kupuję tylko wtedy, gdy rodzice mi pozwolą
 inne:
7. Jak wydajesz kieszonkowe?
 nie dostaję
 zawsze mi brakuje mi lub mam długi
 wydaję wszystko
 wydaję więcej niż zaoszczędzam
 oszczędzam więcej niż wydaję
 prawie nie wydaję
 inne:
8. Gdy porównam swoje kieszonkowe z tym, co otrzymują moi rówieśnicy to:
 nie dostaję żadnych
 dostaję dużo mniej
 dostaję trochę mniej
 dostaję tyle samo
 dostaję więcej
 dostaję dużo więcej
 Inne:

Środowisko
1. Czy człowiek i jego działalnośd wpływają na zmiany klimatu?
 tak
 nie
 nie wiem
2. Efekt cieplarniany polega na wzroście temperatury biosfery na skutek zawartości w
atmosferze:
 dwutlenku węgla
 tlenków azotu
 dwutlenku siarki

3. Czy posiadasz system segregacji odpadów (odpowiednie pojemniki) obok swojego
domu?
 tak
 nie
4. Czy wstępnie segregujesz odpady zanim je wyrzucisz?
 tak
 nie







Jeśli tak, to jakie odpady wstępnie segregujesz zanim je wyrzucisz?
papier
szkło
plastik
odpady organiczne
nie segreguję

5. Czy w pobliżu twojego miejsca zamieszkania występują „dzikie” wysypiska śmieci?
 tak
 nie
6. Czy w twojej okolicy znajdują się zakłady zajmujące się składowaniem i segregowaniem
odpadów?
 tak
 Nie
7. Jak długo plastikowa torba może zaśmiecad nasze środowisko?
 1 rok
 kilkanaście lat
 setki lat
8. Wyraź swoją opinię w stosunku do poniższych stwierdzeo?
a) popieram b) jest to dla mnie obojętne c) nie popieram





wprowadzenie w sklepach toreb ekologicznych
segregowanie śmieci w gospodarstwie domowym
zbiórka materiałów wtórnych ( puszki, makulatura)
nakładanie norm odnośnie emisji CO2 na producentów samochodów

9. Czy świadomie kontrolujesz zużycie wody i energii dla swoich codziennych potrzeb?
 tak, aby zmniejszyd opłaty
 tak, w trosce o środowisko
 nie myślę o tym

10. Czy korzystasz ze środków transportu publicznego?
 tak, regularnie
 2-3 razy w tygodniu
 Kilka razy w miesiącu
 rzadko
 nigdy

Czas wolny
1. Ile pieniędzy wydajesz na ulubione zajęcia?
 więcej niż 15 € miesięcznie
 więcej niż 30 € miesięcznie
 więcej niż 50 € miesięcznie
2. Co lubisz robid w wolnym czasie?
 uprawiad sport
 spotykad z przyjaciółmi
 grad w gry wideo
 Inne:
3. Czy lubisz przeglądad strony w Internecie?
 tak
 nie
Jeśli tak, to jakie zazwyczaj odwiedzasz?
Ile godzin tygodniowo spędzasz na przeglądaniu stron internetowych?
4. Z kim zazwyczaj spędzasz czas poza domem?
 z przyjaciółmi
 z chłopakiem/ dziewczyną
 z rodzicami
5. Jak często chodzisz na zakupy
 1x w miesiącu
 Każdego weekendu
 2x w miesiącu
 Inne:
6. Czy uprawiasz sport?
 Tak (sprecyzuj jaki)
 Nie

7. Ile papierosów palisz dziennie?
 nie palę
 1-10
 ponad 10
8. Jak dużo czasu spędzasz oglądając telewizję?
 mniej niż 5 godzin tygodniowo
 5-10 godzin tygodniowo
 więcej niż 10 godzin tygodniowo

9. Czy lubisz oglądad telewizję?
 tak
 nie









Jeśli tak, to jaki rodzaj programów lubisz oglądad?
filmy
wiadomości
seriale
sport
talk show
programy dokumentalne
inne

10. Czy lubisz czytad?
 tak
 nie
Ile książek czytasz rocznie?




mniej niż 5
5-10
więcej niż 10

