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SCREENER
S1. Płeć:
a. Kobieta
b. Mężczyzna

S2. Wiek:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

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

S3. Wielkość miejscowości zamieszkania:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Wieś – oddalona o więcej niż 30km od miasta 100 tys. mieszkańców
Wieś – oddalona o mniej niż 30km od miasta 100 tys. mieszkańców
do 20 tysięcy mieszkańców
20-50 tysięcy mieszkańców
50-100 tysięcy mieszkańców
100-200 tysięcy mieszkańców
200-500 tysięcy mieszkańców
pow.500 tysięcy mieszkańców

S4. Czy byłeś/aś wczoraj w kinie?
a. Tak
b. Nie
Jeśli S4=tak:

S5. Na jakim filmie byłeś/aś wczoraj w kinie?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Chemia śmierci
Opowiadania nowojorskie
Czarna linia
Łowcy głów
Faceci w czerni 3
Uwodziciel
Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie
Głupi, głupszy i najgłupszy
Królewna Śnieżka i łowca
Pirania 3DD
Tej nocy będziesz mój
Seksualni, niebezpieczni
Dorwać gringo
Dyktator
Projekt X
Avengers 3D
Battleship: bitwa o Ziemię
Ghost Rider 2
Street Dance 2
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t. Nad życie
u. Mroczne cienie
v. Zaginiona
w. Przetrwanie
x. Igrzyska śmierci
y. Połów szczęścia w Jemenie
z. Alvin i wiewiórki 3
aa. Idy marcowe
bb. Iron Sky
cc. Nietykalni
dd. Projekt X
ee. Piraci!
ff. Podróż na tajemniczą wyspę 3D
gg. American Pie: zjazd absolwentów
hh. Titanic
ii. Lęk wysokości
jj. Królewna Śnieżka
kk. Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć
ll. Róża
mm.
Zakochany Goethe
nn. Wstyd
oo. Sponsoring
pp. Artysta
qq. Żelazna Dama
rr. Hugo i jego wynalazek
ss. Big Love
tt. I że cię nie opuszczę
uu. Mój tydzień z Marilyn
vv. Inny ……………………….jaki?
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KWESTIONARIUSZ
P1. Ile razy w ostatnich dwóch latach byłeś/aś w kinie?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nie byłem ani razu
Byłem 1 raz
Od 2-5 razy
Od 6-10 razy
Powyżej 10 razy
Nie pamiętam

P2. Ile ostatnio zapłaciłeś/aś za bilet do kina? Chodzi o bilet dla jednej osoby.
ZAPISZ W PLN……………………………..
P3. Czy kupując bilet do kina korzystasz z jakichkolwiek zniżek, np. dla
studentów, seniorów lub w ofertach specjalnych różnych firm np. środa z
Orange, itp.?
a. Tak
b. Nie

P3a. Biorąc pod uwagę perspektywę ostatnich 3 miesięcy oszacuj, ile
wydałeś/aś pieniędzy na bilety kinowe dla siebie?
ZAPISZ W PLN……………………………..
P4. Czy byłeś/aś zadowolony/a z filmu, który obejrzałeś/aś ostatnio w kinie?
a.
b.
c.
d.
e.

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trochę tak, trochę nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie

P5. Czy ceny biletów do kina są według Ciebie:
a.
b.
c.
d.
e.

Zdecydowanie za wysokie
Raczej za wysokie
Odpowiednie – ani za niskie ani za wysokie
Raczej niskie
Bardzo niskie

P6. Czy dotarcie do najbliższego kina jest dla Ciebie uciążliwe w porównaniu z
np. dojazdem do pracy, szkoły, sklepu, w którym robisz większe zakupy
spożywcze?
a. Tak
b. Nie
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P7. Wyobraź sobie, że masz możliwość legalnego ściągnięcia z Internetu
nowości filmowych z aktualnego repertuaru kinowego za pewną opłatą. Czy
korzystał/a/byś z takiej możliwości?
a.
b.
c.
d.
e.

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie …………….Opisz, dlaczego nie
Zdecydowanie nie …………….Opisz, dlaczego nie
Nie wiem/ trudno powiedzieć

Jeśli P7=a lub b:

P8. Ile byłbyś skłonny zapłacić maksymalnie za takie legalne ściągniecie
jednego filmu z Internetu?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3 zł
5 zł
7 zł
10 zł
15 zł
20 zł

Jeśli P7=a lub b:

P9. Jak często korzystał/a/byś z możliwości odpłatnego legalnego pobierania
filmów z aktualnego repertuaru kinowego z Internetu?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4 razy w tygodniu lub częściej
2-3 razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Raz w miesiącu
Raz na 3 miesiące
Rzadziej niż raz na 3 miesiące

Jeśli P7=a lub b:

P9a. Ile maksymalnie miesięcznie był/a/byś skłonny/a przeznaczyć na legalne
pobieranie filmów z aktualnego repertuaru kinowego z Internetu?
ZAPISZ W PLN……………………………..
P10. Czy zdarzyło Ci się ściągnąć film z Internetu?
a. Tak
b. Nie
Jeżeli P10=a, możliwość zaznaczenia więcej niż 1 odpowiedzi

P10b. Jaki film ostatnio ściągnąłeś/aś z Internetu?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Chemia śmierci
Opowiadania nowojorskie
Czarna linia
Łowcy głów
Faceci w czerni 3
Uwodziciel
Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie
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h. Głupi, głupszy i najgłupszy
i. Królewna Śnieżka i łowca
j. Pirania 3DD
k. Tej nocy będziesz mój
l. Seksualni, niebezpieczni
m. Dorwać gringo
n. Dyktator
o. Projekt X
p. Avengers 3D
q. Battleship: bitwa o Ziemię
r. Ghost Rider 2
s. Street Dance 2
t. Nad życie
u. Mroczne cienie
v. Zaginiona
w. Przetrwanie
x. Igrzyska śmierci
y. Połów szczęścia w Jemenie
z. Alvin i wiewiórki 3
aa. Idy marcowe
bb. Iron Sky
cc. Nietykalni
dd. Projekt X
ee. Piraci!
ff. Podróż na tajemniczą wyspę 3D
gg. American Pie: zjazd absolwentów
hh. Titanic
ii. Lęk wysokości
jj. Królewna Śnieżka
kk. Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć
ll. Róża
mm.
Zakochany Goethe
nn. Wstyd
oo. Sponsoring
pp. Artysta
qq. Żelazna Dama
rr. Hugo i jego wynalazek
ss. Big Love
tt. I że cię nie opuszczę
uu. Mój tydzień z Marilyn
vv. Inny ……………………….jaki?
Jeżeli P10=a

P10c. Z jakiej strony internetowej ściągnąłeś/aś ostatni film?
a.
b.
c.
d.

chomik.pl
torrent
inna strona…………… jaka?
Nie pamiętam
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Jeżeli P10=a

P10d. Ile zapłaciłeś/aś za ostatnio ściągnięty film? Jeżeli opłata, którą
poniosłeś/aś pozwalała na ściągnięcie więcej niż 1 filmu oszacuj, ile
zapłaciłeś/aś za ten jeden ostatnio ściągnięty film.
a. nic nie zapłaciłem
b. kwota PLN zapisz ………………..
Jeżeli P10=a

P10e. Biorąc pod uwagę ostatni film, który ściągnąłeś/aś z Internetu oceń czy
Twoim zdaniem film ten był legalnie czy nielegalnie zamieszczony na tej
stronie?
a.
b.
c.
d.

moim zdaniem zamieszczony legalnie
moim zdaniem zamieszczony nielegalnie
nie potrafię ocenić czy ten film zamieszczono legalnie czy nielegalnie
w ogóle nie zastanawiałem się czy był legalnie czy nielegalnie zamieszczony, dlatego
nie potrafię tego ocenić

Jeżeli P10e=a

P10f. Co przekonało Ciebie, że film, który ostatnio ściągnąłeś/aś z Internetu był
tam zamieszczony legalnie?
……………………………………………………………………………………….
Jeżeli P10=a, losowa kolejność powodów w kafeterii

P10g. Proszę wskazać cztery główne powody, dla których ściągasz filmy z
Internetu.
a. Obejrzenie filmu z Internetu jest znacznie tańsze od oglądania go w kinie, DVD lub
płatnej telewizji
b. To najszybszy sposób na obejrzenie nowych produkcji
c. To najłatwiejszy sposób na obejrzenie filmu, na który mam ochotę w danej chwili
d. Nie mam łatwego dostępu do kina, jest za daleko
e. W kinie w mojej okolicy prezentowane są filmy z przestarzałego repertuaru
f. Posiadam dostęp do Internetu, płacę za ten dostęp, dlatego staram się maksymalnie
wykorzystać możliwości, jakie daje mi Internet
g. W moim towarzystwie modne jest ściąganie filmów z Internetu
h. Jedynie w Internecie mam dostęp do filmów artystycznych
i. Inny powód jest dla mnie ważny, jaki?.............................

P10h. Proszę ocenić na ile zgadzasz lub nie zgadzasz się z poniższymi
stwierdzeniami?
a. Ściąganie filmów z Internetu powoduje, że w Polsce produkuje się mniej filmów
b. Ściąganie filmów z Internetu powoduje, że do Polskich kin sprowadza się mniej
filmów niż jest to możliwe
c. Ściąganie filmów z Internetu powoduje, że do kina chodzi mniej widzów, dlatego
bilety do kina są droższe
d. Ściąganie filmów z Internetu powoduje, że aktorzy, reżyserzy i producenci zarabiają
za mało
e. Ściąganie filmów z Internetu powoduje, że w Polsce zamyka się kina
f. Ściąganie filmów z Internetu powoduje, że na polskie produkcje filmowe wydaje się
za mało
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g. Ściąganie filmów z Internetu jest nieetyczne
1: zdecydowanie się nie zgadzam
2: raczej się nie zgadzam
3: ani się zgadzam, ani nie zgadzam
4: raczej się zgadzam
5: zdecydowanie się zgadzam
6: brak zdania, trudno ocenić

P11. Czy oglądałeś/aś film „W ciemności”?
a. Tak
b. Nie
Jeśli P11=tak

P11a. Gdzie oglądałeś/aś film „W ciemności”?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

W kinie
W płatnej telewizji
W telewizji na życzenie VoD
DVD
Internet
Inne …….jakie?

Jeśli P11=nie:

P12. Czy chciał/a/byś mieć możliwość legalnego ściągnięcia sobie z Internetu
filmu „W ciemności” za pewną opłatą?
a. Tak
b. Nie
Jeśli P12=tak

P13. Ile był/a/byś skłonny/a zapłacić maksymalnie za takie legalne ściągniecie
filmu „W ciemności” z Internetu?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3 zł
5 zł
7 zł
10 zł
15 zł
20 zł

Jeśli P12=nie

P14. Dlaczego nie chciał/a/byś legalnie ściągnąć filmu „W ciemności” z
Internetu?
SKRYPT: Rotacja a-d, można zaznaczyć wiele odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.

W ogóle nie chcę oglądać tego filmu
Nie chciał/a/bym płacić za ściągnięcie tego filmu
Wolał/a/bym obejrzeć ten film w kinie
Mam już ten film, ale jeszcze go nie obejrzałem/am
Z innego powodu …………zapisz
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P15. Czy oglądałeś/aś film „Dziewczyna z tatuażem”?
a. Tak
b. Nie
Jeśli P15=tak

P15a. Gdzie oglądałeś/aś film „Dziewczyna z tatuażem”?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

W kinie
W płatnej telewizji
W telewizji na życzenie VoD
DVD
Internet
Inne …….jakie?

Jeśli P15=nie:

P16. Czy chciał/a/byś mieć możliwość legalnego ściągnięcia sobie z Internetu
filmu „Dziewczyna z tatuażem” za pewną opłatą?
a. Tak
b. Nie
Jeśli P16=tak

P17. Ile był/a/byś skłonny/a zapłacić maksymalnie za takie legalne ściągniecie
filmu „Dziewczyna z tatuażem” z Internetu?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3 zł
5 zł
7 zł
10 zł
15 zł
20 zł

Jeśli P16=nie

P18. Dlaczego nie chciał/a/byś legalnie ściągnąć filmu „Dziewczyna z
tatuażem” z Internetu?
SKRYPT: Rotacja a-d, można zaznaczyć wiele odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.

W ogóle nie chcę oglądać tego filmu
Nie chciał/a/bym płacić za ściągnięcie tego filmu
Wolał/a/bym obejrzeć ten film w kinie
Mam już ten film, ale jeszcze go nie obejrzałem/am
Z innego powodu …………zapisz
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METRYCZKA
M1. Jakie jest Twoje wykształcenie?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Podstawowe, gimnazjum,
Zasadnicze zawodowe
Średnie ogólne, średnie zawodowe
Policealne, wyższe nieukończone
Wyższe magisterskie, licencjackie, inżynierskie
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 posiadasz 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
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M6. Czy korzystasz 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 uważasz za swoje
główne łącze internetowe umożliwiają Ci korzystanie z następujących
możliwości, jakie daje Internet?
a.
b.
c.
d.

Oglądanie filmów zamieszczonych w Internecie
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!
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