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KARTA A01 

 

 

 
 Bardzo silne 

 Raczej silne 

 Raczej słabe 

 W ogóle nie ma konfliktów 



KARTA B01 

 

 

 
 Same korzyści 

 Więcej korzyści niż strat 

 Tyle samo korzyści, co strat 

 Więcej strat niż korzyści 

 Same straty 

 



KARTA C01-C02-S 

 

 

 
 Zdecydowanie się zgadzam 

 Raczej się zgadzam 

 Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam 

 Raczej się nie zgadzam 

 Zdecydowanie się nie zgadzam 

 
  



KARTA E01 

 

 

 
Bardzo 

straciła 

Ani nie straciła, 

ani nie skorzystała 

Bardzo 

skorzystała 
 

   | | | 
      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



KARTA E03 

 

 

 

Bardzo 

straciłem/ 

straciłam 

Ani nie straciłem/  

nie straciłam, 

ani nie skorzystałem/  

nie skorzystałam 

Bardzo 

skorzystałem/ 

skorzystałam 
 

   | | | 
      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



KARTA E05 

 

 

 

 W bardzo dużym stopniu 

 W dużym stopniu 

 W średnim stopniu 

 W małym stopniu 

 W bardzo małym stopniu lub w ogóle 

 



KARTA E11 

 

 

 

 W bardzo dużym stopniu (uważnie śledzę, co dzieje 

się w polityce) 

 W dużym stopniu (dość uważnie śledzę, co dzieje się 

w polityce) 

 W średnim stopniu (śledzę jedynie główne wydarzenia) 

 W małym stopniu 

 W ogóle nie interesuję się polityką 

 

 

 



KARTA F07 

 

Sytuacja pracy 
 

Stała praca najemna 
 

11  Stała praca najemna w firmie/instytucji państwowej  

12  Stała praca najemna w firmie/instytucji zagranicznej 

13  Stała praca najemna w firmie/instytucji prywatnej – 

krajowej  

14  Stała praca najemna w instytucjach pozarządowych – 

publicznych   
 

 

Stała praca samodzielna 
   

21  Stała praca w gospodarstwie rolnym własnym lub 

członków rodziny  

22  Stała praca we własnej firmie – także jako wspólnik 

23  Inna stała działalność zarobkowa „na swoim”, na własny 

rachunek   
 

 

Praca dorywcza, nieregularna, uzupełniająca 
 

31  Dorywcza działalność „na swoim”, na własny rachunek 

32  Dorywcza lub nieregularna praca najemna w 

firmie/intytucji 

33  Inna praca dorywcza, nieregularna, uzupełniająca



 KARTA J06 

 

 

 

Wśród moich przyjaciół i znajomych: 

 

 Wszyscy dobrze się znają 

  Większość zna się dobrze 

  Mniej więcej połowa zna się dobrze, a połowa nie 

  Dobrze znają się tylko niektórzy 

  Nikt lub prawie nikt nikogo nie zna 

 

 



KARTA J10 

 

 

 

Są to osoby: 
 

 Tylko z mojej rodziny 

 Tylko spoza rodziny 

 Zarówno z rodziny, jak i spoza rodziny 

 



KARTA K19 

 

 

 

 Dziecko: syn, córka  

 Mąż, żona lub partner, partnerka 

 Rodzice: ojciec, matka 

 Rodzeństwo: brat, siostra 

 Teść, teściowa 

 Dziadek, babcia, rodzice teściów 

 Wnuk, wnuczka 

 Inne osoby spokrewnione 

 Inne osoby niespokrewnione 

 



KARTA L04 

 

 

 
 Codziennie 

 Kilka razy w tygodniu 

 Raz w tygodniu 

 Kilka razy w miesiącu 

 Raz w miesiącu 

 Rzadziej niż raz w miesiącu lub nigdy 

 



  

KARTA N01-S 

 

 
 Podstawowe nieukończone lub bez wykształcenia szkolnego  

 Podstawowe ukończone 

 Zasadnicze zawodowe 

 Średnie ogólnokształcące bez matury 

 Średnie ogólnokształcące z maturą 

 Średnie zawodowe bez matury 

 Średnie zawodowe z maturą – technikum / liceum zawodowe 

 Policealne bez matury 

 Policealne z maturą, pomaturalne 

 Wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, lub równorzędnym 

 Wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym 

 Wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora 



KARTA P09 

 

 

 
 W ogóle, nigdy 

 Rzadziej niż raz w miesiącu 

 Rzadziej niż raz w tygodniu,  

ale przynajmniej raz w miesiącu 

 Przeważnie raz w tygodniu 

 Częściej niż raz w tygodniu 

 Częściej niż raz w tygodniu 

 



KARTA P10 

 

 

 

Uważam się za osobę: 

 
 Głęboko wierzącą 

 Wierzącą  

 Niezdecydowaną, ale przywiązaną do tradycji 

religijnej 

 Obojętną 

 Niewierzącą 

 

 



KARTA P13 

 

 

 

Stan mojego zdrowia jest: 

 

 Zdecydowanie lepszy, niż innych osób w moim wieku 

 Trochę lepszy 

 Trochę gorszy  

 Zdecydowanie gorszy, niż innych osób w moim wieku 



KARTA P17 

 

 

 

Na ogół moje samopoczucie psychiczne jest: 

 

 
 Bardzo dobre 

 Raczej dobre 

 Raczej złe 

 Bardzo złe 

 






















