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KARTA A01 

 

 

 
 Bardzo silne 

 Raczej silne 

 Raczej słabe 

 W ogóle nie ma konfliktów 



KARTA A02-A03 

 

 

 

Konflikty między: 
 

 
 Bogatymi a biednymi 

 Pracownikami fizycznymi a pracownikami umysłowymi 

 Kadrą kierowniczą a jej pracownikami 

 Mieszkańcami miast a mieszkańcami wsi 

 Wierzącymi a niewierzącymi 

 Rządzącymi a resztą społeczeństwa 

 Właścicielami firm a ich pracownikami najemnymi 

 Ludźmi bardziej a mniej wykształconymi 

 Zwolennikami różnych opcji (partii i ugrupowań) politycznych  

 Młodszym a starszym pokoleniem 

 



KARTA B01 

 

 

 
 Same korzyści 

 Więcej korzyści niż strat 

 Tyle samo korzyści, co strat 

 Więcej strat niż korzyści 

 Same straty 

 



KARTA B02 

 

 

 
 Bardzo dobrze 

 Raczej dobrze 

 Raczej źle 

 Bardzo źle 



KARTA B04-B05 

 

 

 
10. Grupy położone najwyżej 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

0. Grupy położone najniżej 

 



KARTA C01-C02 

 

 

 
 Zdecydowanie się zgadzam 

 Raczej się zgadzam 

 Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam 

 Raczej się nie zgadzam 

 Zdecydowanie się nie zgadzam 

 



KARTA C03 

 

 

 
 Bezwzględnie konieczna / bezwzględnie konieczne 

 Bardzo ważna / bardzo ważne 

 Raczej ważna / raczej ważne 

 Niezbyt ważna / niezbyt ważne 

 Całkiem bez znaczenia  



KARTA C04 

 

 

 
 Bardzo wysoko 

 Raczej wysoko 

 Średnio 

 Raczej nisko 

 Bardzo nisko 

 



KARTA E01-E02 

 

 

 

 
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 F01-F09 

 

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 G11 

 

 

 

Zyski, jakie osiągam są: 

 

 Bardzo wysokie 

 Raczej wysokie 

 Średnie – takie, jak innych 

 Raczej niskie  

 Bardzo niskie  

 



KARTA G13 

 

 

 

Zaprzestanie tej działalności uważam za: 

 

 Prawie niemożliwe lub całkiem niemożliwe 

 Mało prawdopodobne 

 Dość prawdopodobne 

 Pewne lub prawie pewne 

 



KARTA G25 

 

 

 

Utratę tej pracy uważam za: 

 

 Prawie niemożliwą lub całkiem niemożliwą 

 Mało prawdopodobną 

 Dość prawdopodobną 

 Pewną lub prawie pewną 

 



KARTA G27 

 

 

 

Biorąc pod uwagę to, co w pracy robię: 

 

 Mam znacznie wyższe kwalifikacje niż potrzeba 

 Mam trochę wyższe kwalifikacje niż potrzeba 

 Moje kwalifikacje są odpowiednie do tego, co robię 

 Lepiej byłoby, żeby moje kwalifikacje były trochę wyższe 

 Lepiej byłoby, żeby moje kwalifikacje były znacznie wyższe 



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 K09 

 

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 K12 

 

 

 

Praca: 
 

 na umowę 

 na czas określony na pełnym etacie 

 na czas określony na niepełnym etacie 

 na czas nieokreślony na pełnym etacie 

 na czas nieokreślony na niepełnym etacie 

 samodzielna, na własny rachunek 

 bez zatrudniania osób spoza rodziny 

 z zatrudnianiem osób spoza rodziny 

 inaczej 

 na zleceniu / zleceniach 

 na umowie /umowach o dzieło 

 bez umowy 



KARTA K13 

 

 

 Podstawowe nieukończone lub bez wykształcenia szkolnego  

 Podstawowe ukończone 

 Gimnazjalne (po 2000 r.) 

 Zasadnicze zawodowe 

 Średnie ogólnokształcące bez matury 

 Średnie ogólnokształcące z maturą 

 Średnie zawodowe bez matury, liceum profilowane 

 Średnie zawodowe z maturą – technikum / liceum 

zawodowe, liceum profilowane 

 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 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 M05 

 

 

 

Moja obecna pozycja jest: 
 

 
 O wiele wyższa niż pozycja ojca  

 Trochę wyższa niż pozycja ojca  

 Mniej więcej taka sama 

 Trochę niższa niż pozycja ojca  

 O wiele niższa niż pozycja ojca 



KARTA M13 / M15 / N01 

 

 

 Podstawowe nieukończone lub bez wykształcenia szkolnego  

 Podstawowe ukończone 

 Gimnazjalne (po 2000 r.) 

 Zasadnicze zawodowe 

 Średnie ogólnokształcące bez matury 

 Średnie ogólnokształcące z maturą 

 Średnie zawodowe bez matury, liceum profilowane 

 Średnie zawodowe z maturą – technikum / liceum 

zawodowe, liceum profilowane 

 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 N05 / N13 

 

 

 
 Dziennym (stacjonarnym) 

 Popołudniowym / wieczorowym 

 Zaocznym (np. sobotnio-niedzielnym) 

 Eksternistycznym 

 Internetowym, e-learning 



 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 

 



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 

 






















