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Dzień dobry, nazywam się … i jestem z instytutu badawczego ARC Rynek i
Opinia. Prowadzimy obecnie badanie dotyczące kina i repertuaru. Czy
zgodził/a/by się Pan/i porozmawiać na ten temat oraz wyrazić swoje zdanie?
1. tak
2. nie  zakończ wywiad
S0. Typ zrekrutowanego respondenta:
ANK: nie odczytuj, zapisz
a. Czeka na seans
b. Jest po seansie
S1. Płeć:
ANK: nie odczytuj, zapisz
a. Kobieta
b. Mężczyzna
S2. W jakim jest Pan/i wieku?
ANK: nie odczytuj
a.
b.
c.
d.
e.
f.

poniżej 15 – zakończyć
15-24
25-34
35-44
45-59
Powyżej 59 – zakończyć

S3. Jaka jest wielkość miejscowości, w której Pan/i mieszka?
ANK: odczytaj
a. Wieś – oddalona o więcej niż 30km od miasta 100 tys. mieszkańców
b. Wieś – oddalona o mniej niż 30km od miasta 100 tys. mieszkańców
c. do 20 tysięcy mieszkańców
d. 20-50 tysięcy mieszkańców
e. 50-100 tysięcy mieszkańców
f. 100-200 tysięcy mieszkańców
g. 200-500 tysięcy mieszkańców
h. pow.500 tysięcy mieszkańców
S4. Na jakim filmie był/a Pan/i przed chwilą w kinie (Na jaki film wybiera się Pan/i za
chwilę)?

ANK: zapytaj w zależności od tego, czy respondent czeka na seans, czy jest po seansie, nie
odczytuj
a. Chemia śmierci
b. Opowiadania nowojorskie
c. Czarna linia

P0a. Wliczając dzisiejszą wizytę, ile razy był(a) Pan(i) w kinie w okresie ostatnich 6 miesięcy?
P0b. Wliczając dzisiejszą wizytę, ile razy był(a) Pan(i) w kinie w okresie ostatnich 30 dni?
Jeżeli P0b>1
P1. Który z wymienionych filmów oglądał(a) Pan(i) w okresie ostatnich 30 dni?
Ank. Czytaj tytuły zaznacz wyłącznie te, które respondent oglądał
Lista filmów z repertuaru kin – System nie pokazuj filmu zaznaczonego w S4 zaznacz automatycznie
odpowiedź z S4
P2. Gdzie oglądała Pan(i) ten film?
Dopytuj o każdy film wskazany w P1
1: W kinie
2: W płatnej telewizji
3: W telewizji na życzenie VoD
4: DVD
5: Internet
6: Inne jakie? (zapisz)
System: zaznacz automatycznie „1:w kinie” dla filmu wskazanego w S4
P3.Który z wymienionych filmów chciał(a)by Pan(i) obejrzeć?
Dopytuj o każdy film NIEWSKAZANY w P1
P4.Czy w okresie następnych 2 tygodni wybierze się Pan(i) na ten film do kina?
Dopytuj o każdy film WSKAZANY w P3
1: zdecydowanie nie
2: raczej nie
3: raczej tak
4: zdecydowanie tak

6: nie wiem, trudno powiedzieć  ANK: nie ujawniaj, zaznacz w ostateczności
P5a. Biorąc pod uwagę dzisiejszą wizytę w kinie, proszę podać ile pieniędzy wydał(a) lub jeszcze wyda
Pan(i) na:
- zorganizowanie wyjścia i dotarcie do kina:
- bilet lub bilety do kina:
- inne wydatki na terenie kina np. wizyta w bufecie itp.:
- powrót do domu:
- inne wydatki związane z wyjściem do kina, o których nie wspomniano powyżej:
ANKIETER: podsumuj wydatki dopytaj Czy to jest mniej więcej kwota, którą wyda Pan(i) na dzisiejszą
wizytę w kinie?
P5b. Proszę ocenić czy zorganizowanie sobie wolnego czasu na wyjście do kina było dla Pana(i) trudne
czy łatwe. Dokonując oceny proszę posłużyć się skalą ocen
ANKIETER: odczytaj skalę zaznacz odpowiedź respondenta
1: łatwe
2: raczej łatwe
3: ani łatwe, ani trudne
4: raczej trudne
5: trudne
6: nie wiem, trudno powiedzieć  ANK: nie ujawniaj, zaznacz w ostateczności
Jeżeli P5b=4 lub 5
Co wpłynęło na to, że trudno było Panu(i) zorganizować czas na dzisiejsze wyjście do kina?
…………………………………………………………………………………………………………….
P6. Biorąc pod uwagę Pana(i) możliwości finansowe i posiadany wolny czas ile razy w miesiącu może
Pan(i) pozwolić sobie na wyjście do kina?

P7. Przeczytam Panu(i) opis pewnej usługi Internetowej:

Płatne udostępnianie filmów z aktualnego repertuaru kinowego przez portal internetowy. Portal ten
jest prowadzony przez firmę, która podpisała umowy dające prawo do legalnej dystrybucji filmów w
Internecie.
Proszę powiedzieć, jakich informacji poza kosztem skorzystania z usługi Pan(i) brakuje w opisie tej
usługi?
1: brakuje informacji o… (zapisz)
2: nie brakuje informacji
P8. Czy gdyby była taka możliwość to czy korzystał(a)by Pan(i) z tej usługi internetowej czy też nie?
1: zdecydowanie nie
2: raczej nie
3: raczej tak
4: zdecydowanie tak
5: Nie wiem/ trudno powiedzieć -  ANK: nie ujawniaj, zaznacz w ostateczności
System: zadaj pytanie P9, jeżeli P8=1 lub 2 następnie przejdź do P12
P9.Dlaczego nie korzystał(a)by Pan(i) z takiej usługi internetowej?
……………………………………………………………………………………………………………………….
P10. Czy obejrzał(a)by Pan(i) w Internecie film z aktualnego repertuaru kinowego gdyby kosztowało
to:
ANK: odczytaj kwotę najwyższą, jeżeli respondent jej nie akceptuje przejdź do następnej niższej
1: 25 zł
2: 20 zł
3: 15 zł
4: 10 zł
5: 5 zł
6: mniej niż 5 zł  System:przejdź do pytania P12
P10. Czy w sytuacji, w której ta usługa byłaby dostępna już dziś, a koszt obejrzenia filmu wynosiłby
(system wpisz najwyższą cenę wskazana w P9). To proszę powiedzieć czy film, na który
przyszedł/przyszła Pan(i) dzisiaj do kina obejrzał(a)by Pan(i) w Internecie czy w kinie?

1: zdecydowanie w Internecie
2: raczej w Internecie
3: raczej w kinie
4: zdecydowanie w kinie
P11. W jednym z wcześniejszych pytań wskazał(a) Pan(i) filmy z aktualnego repertuaru, które
chciał(a)by Pan(i) obejrzeć. Proszę założyć, że ma Pan(i) dostęp do usługi internetowej umożliwiającej
oglądanie filmów z repertuaru w Internecie. Proszę powiedzieć, który z tych filmów w okresie
najbliższych 2 tygodni obejrzał(a)by Pan(i) w Internecie za (system wpisz najwyższą cenę wskazana w
P9) , który w kinie, a którego w okresie najbliższych dwóch tygodni nie obejrzał(a)by Pan(i)
Dopytuj o każdy film WSKAZANY w P3
1: w Internecie
2: w kinie
3: nie obejrzy
P12. Czy zdarzyło się Panu(i) ściągnąć film z Internetu?
1: Tak
2: Nie

Jeżeli P12=1, możliwość zaznaczenia więcej niż 1 odpowiedzi
P13. Jaki film ostatnio ściągnął(ęła) Pan(i) z Internetu?
01: Chemia śmierci
02: Opowiadania nowojorskie
03 : Czarna linia
Jeżeli P12=1
P14a. Z jakiej strony internetowej ściągnął Pan(i) ostatni film?
1: chomik.pl
2: torent
3: inna strona jaka?

Jeżeli P12=1
P14b. Czy za ostatnio ściągnięty z Internetu film zapłacił(a) Pan(i) czy nie?
1: zapłacił(a)
2: nie zapłacił
3: nie wiem, trudno powiedzieć
Jeżeli P12=1
P15. Biorąc pod uwagę ostatni film, który Pan(i) ściągnął(ęła) z Internetu proszę ocenić czy Pana(i)
zdaniem film ten był legalnie czy nielegalnie zamieszczony na tej stronie?
1: moim zdaniem zamieszczony legalnie
2: moim zdaniem zamieszczony nielegalnie
3: nie potrafię ocenić czy ten film zamieszczono legalnie czy nielegalnie
4: w ogóle nie zastanawiałem się czy był legalnie czy nielegalnie zamieszczony, dlatego nie potrafię tego
ocenić

Jeżeli P15=1
P16. Co przekonało Pana(nią), że film, który ostatnio Pan(i) ściągnął(ęła) z Internetu był tam
zamieszczony legalnie?
……………………………………………………………………………………….

Jeżeli P12=1, losowa kolejność powodów w kafeterii
P17. Proszę wskazać cztery główne powody, dla których ściąga Pan(i) filmy z Internetu.
1: Obejrzenie filmu z Internetu jest znacznie tańsze od oglądania go w kinie, DVD lub płatnej telewizji
2: To najszybszy sposób na obejrzenie nowych produkcji
3: To najłatwiejszy sposób na obejrzenie filmu, na który mam ochotę w danej chwili
4: Nie mam łatwego dostępu do kina, jest za daleko
5: W kinie w mojej okolicy prezentowane są filmy z przestarzałego repertuaru

6: Posiadam dostęp do Internetu, płacę za ten dostęp, dlatego staram się maksymalnie wykorzystać
możliwości, jakie daje mi Internet
7: W moim towarzystwie modne jest ściąganie filmów z Internetu
8: Jedynie w Internecie mam dostęp do filmów artystycznych
9: Inny powód jest dla mnie ważny, jaki?.............................

P19. Proszę ocenić czy wolał(a)by Pan(i)
a. Za zakup w Internecie towaru, który Pan(i) potrzebuje za cenę100 zł, wolał(a)by Pan(i)
otrzymać bilet do kina ważny 7 dni, czy kod umożliwiający obejrzenie tego samego filmu w
Internecie ważny przez 7 dni

1: zdecydowanie wolę bilet
2: raczej wolę bilet
3: raczej wolę kod
4: zdecydowanie wolę kod
b. Podarować komuś bliskiemu bilet do kina na wybrany przez Pana(nią) seans czy może kod do
Internetu umożliwiający obejrzenie tego filmu w Internecie o dowolnej porze?
1: zdecydowanie wolę podarować bilet
2: raczej wolę podarować bilet
3: raczej wolę podarować kod
4: zdecydowanie wolę podarować kod
P20. Czy chodzi Pan(i) na polskie filmy do kina?
1: tak
2: nie  przejdź do P22
P21. Proszę wskazać w procentach, jaką część Pana(i) wizyt w kinie stanowią filmy polskie?
I__I__I__I%

P22. Proszę ocenić na ile był(a)by Pan(i) zainteresowany promocją. Za zakup biletu na premierę
zagranicznego filmu otrzymał(a)by Pan(i) kod promocyjny umożliwiający obejrzenie polskiego filmu w
Internecie za 3 zł. Dokonując oceny proszę posłużyć się skalą
1: całkowicie niezainteresowany(a)
2: raczej niezainteresowany(a)
3: ani zainteresowany, ani niezainteresowany
4: raczej zainteresowany
5: bardzo zainteresowany
P23. Na ile zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami odnośnie usługi umożliwiających
oglądanie aktualności filmowych w Internecie
a. Korzystanie z usługi sprawiłoby, że obejrzał(a)bym więcej filmów
b. Możliwość korzystania z usługi internetowej sprawi, że przestanę chodzić do kina
c. Mimo możliwości korzystania z usługi internetowej chodził(a)bym do kina tak samo często jak
obecnie
d. Możliwość korzystania z usługi internetowej sprawiłaby, że oglądał(a)bym więcej polskich
filmów
1: całkowicie się nie zgadzam
2: raczej się nie zgadzam
3: ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
4: raczej się zgadzam
5: całkowicie się zgadzam

METRYCZKA

M1. Jakie jest Twoje wykształcenie?

a. Podstawowe, gimnazjum,
b. Zasadnicze zawodowe
c. Średnie ogólne, średnie zawodowe

d. Policealne, wyższe nieukończone
e. Wyższe magisterskie, licencjackie, inżynierskie
f. Podyplomowe
M2. W jakim przedziale mieści się przeciętny całkowity miesięczny dochód netto (na
rękę) wszystkich osób w Twoim gospodarstwie domowym?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

poniżej 1000 zł
od 1000 do 1499 zł
od 1500 do 1999 zł
od 2000 do 2999 zł
od 3000 do 4999 zł
od 5000 do 9999 zł
powyżej 10 000 zł

M3. Z ilu osób składa się Twoje gospodarstwo domowe? ……………….
M4. Czym zajmujesz się zawodowo?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Student/ uczeń
Bezrobotny
Zajmuje się domem
Emeryt/ rencista
Rolnik
Robotnik
Samozatrudnienie
Pracownik sfery budżetowej – menedżer
Pracownik sfery budżetowej – specjalista
Pracownik w firmie prywatnej – menedżer
Pracownik w firmie prywatnej – specjalista
Wolny zawód
Inne, jakie?............................

M5. Czy posiada Pan(i) smartphone lub tablet, czyli telefon komórkowy pozwalający na
korzystanie z szybkiego Internetu i wygodne oglądanie filmów zamieszczonych w
Internecie np. na youtube itp?
a. Tak
b. Nie
M6. Czy korzysta Pan(i) z Internetu:

a. W domu
b. W pracy, szkole, uczelni
c. Posiadam mobilny dostęp do Internetu korzystam z Internetu w różnych miejscach
1:tak
2:nie

M7. Czy parametry techniczne łącza internetowego, które uważa Pan(i) za swoje główne
łącze internetowe umożliwiają Panu(i) korzystanie z następujących możliwości jakie daje
Internet?
a.
b.
c.
d.

Oglądanie filmów zamieszczonych w Interneci
Szybkie ściąganie dużych plików
Oglądanie telewizji strumieniowej
Granie w gry on-line

1:tak
2:nie
3: nie wiem, trudno powiedzieć

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!

