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SGGW w Warszawie 
Wydział Ekonomiczno-Rolniczy 
Kierunek: Socjologia 
 
 
ANKIETA 
Ankieta stanowi część badań dotyczących pracy licencjackiej pt. �Przenikanie się 
kultur a różnice obyczajowe na przykładzie małżeństw polsko-szwedzkich�. 
  
 
1. Czy zmieniłaś(eś) obywatelstwo po zawarciu obecnego związku: 

 Nie ڤ             Tak ڤ                                                   

2. Czy jest to Twój pierwszy związek małżeński: 

  Nie ڤ             Tak ڤ                                                   

 

3. Czy pracujesz zawodowo: 

 Nie ڤ            Tak ڤ                                                   

4. Czy Twoja praca jest (wypełnia osoba pracująca): 

     1) zgodna z Twoim wykształceniem:     ڤ Tak     ڤ Nie  

     2) spełnia Twoje oczekiwania:               ڤ Tak     ڤ Nie 

     3) daje możliwość awansu:                    ڤ Tak     ڤ Nie 

     4) pozwala na utrzymanie siebie:           ڤ Tak     ڤ Nie 

     5) pozwala na utrzymanie rodziny:         ڤ Tak     ڤ Nie   

5. Miejsce zamieszkania (stałe): 

1) miasto powyżej 500 tyś. mieszkańców 

2) miasto od 201 do 500 tyś. mieszkańców 

3) miasto od 101 do 200 tyś. mieszkańców 

4) miasto od 21 do 100 tyś.  mieszkańców 

5) miasto do 20 tyś mieszkańców 

6) miasto poniżej 20 tyś mieszkańców 

7) wieś 

 

6   Liczba dzieci w rodzinie: 

1) Twoje dzieci � (liczba) ........ 

2) (w tym) Dzieci współmałżonka  ....... 

3) Wspólne dzieci � (liczba)....... 
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7. Proszę określić jak Twoim zdaniem wyglądały czynności zawarcia związku           

    małżeńskiego od strony administracyjno-urzędowej: 

1) nie wiązało się z żadnymi problemami natury administracyjno-urzędowej 

2) wystąpiło mniej problemów niż się spodziewałem(am) 

3) większe problemy wystąpiły po stronie: ڤ polskiej        ڤ szwedzkiej 

4) wiązało się z pokonywaniem bardzo wielu problemów natury administracyjno-

urzędowej w obu krajach. 

5) gdybym wiedział(a) jakie problemy mnie spotkają, zrezygnował(a)bym 

 

8. Proszę określić jaki był Twój stosunek do kraju współmałżonka przed  

      zawarciem związku: 

1) zdecydowanie pozytywny 

2) raczej pozytywny 

3) obojętny 

4) raczej negatywny 

5) zdecydowanie negatywny 

 

9. Proszę podać co najmniej dwa stereotypy funkcjonujące w Twoim kraju na temat  

      kraju współmałżonka:............................................................................................... 

      .................................................................................................................................. 

      .................................................................................................................................. 

 

10. Jak określisz poziom wiedzy w kraju swojego pochodzenia na temat kraju  

      współmałżonka ( wiedza dot. ustroju politycznego, społecznego, kultury i  

      obyczajowości): 

1) zdecydowanie wysoki 

2) raczej wysoki 

3) umiarkowany 

4) raczej niski 

5) zdecydowanie niski 
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11. Jak określisz poziom wiedzy społeczeństwa w kraju współmałżonka na temat 

      kraju Twojego pochodzenia: 

1) zdecydowanie wysoki 

2) raczej wysoki 

3) umiarkowany 

4) raczej niski 

5) zdecydowanie niski 

 

12. Proszę podać co najmniej dwa stereotypy funkcjonujące w kraju Twojego  

     współmałżonka na temat kraju Twojego pochodzenia:............................... 

     .................................................................................................................... 

     .................................................................................................................... 

 

13. Jaki model rodziny jest Twoim zdaniem dominujący w kraju Twojego 

pochodzenia 

1) dominacja pozycji kobiety 

2) model partnerski  

3) dominacja pozycji mężczyzny 

4) dominacja osoby pracującej zawodowo 

5) pozycja uzależniona jest od poziomu zarobków współmałżonków 

6) dominacja zależna od cech psychicznych malżonków 

 

14. Jaki model rodziny jest Twoim zdaniem dominujący w kraju współmałżonka: 

1) dominacja pozycji kobiety 

2) model partnerski 

3) dominacja pozycji mężczyzny 

4) dominacja osoby pracującej zawodowo 

5) pozycja uzależniona jest od poziomu zarobków współmałżonków 

6) dominacja zależna od cech psychicznych malżonków 

 

15. Proszę podać co najmniej dwie największe różnice pomiędzy modelami rodzin w  

      Polsce i w Szwecji:.................................................................................................. 

      ................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................ 
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16. Jakie czynniki wpływają na pozycję partnerów w Twojej rodzinie: 

1) tradycje rodzinne wyniesione z domów rodzinnych 

2) wysokość zarobków współpartnerów 

3) poziom wykształcenia 

4) wysokie stanowisko zawodowe jednego ze współmałżonków 

5) wysoki prestiż społeczny zawodu wykonywanego przez jednego z partnerów 

6) fakt pochodzenia z innego kraju (pozycja cudzoziemca) 

 

17. Jak podejmowane są decyzje finansowe w Twojej rodzinie: 

1) wspólne prowadzenie budżetu domowego 

2) partnerzy dokładają się do wydatków domowych ze swoich indywidualnych 

zarobków 

3) partner pracujący podejmuje wszystkie decyzje finansowe 

4) partner zajmujący się domem podejmuje wszystkie decyzje finansowe 

5) inne ustalenia między partnerami 

 

18. Proszę określić jak zmieniły się Twoje potrzeby kulturalne po zawarciu  

      obecnego związku ( potrzeba czytania, branie udziału w imprezach kulturalnych) 

1) zdecydowanie się zwiększyły 

2) raczej się zwiększyły 

3) pozostały na tym samym poziomie 

4) raczej się zmniejszyły 

5) zdecydowanie się zmniejszyły 

18 a. Czy możesz podać kilka przykladów: ................................................................ 

     ............................................................................................................................... 

     ............................................................................................................................... 

19. Jaki wpływ na Twoje potrzeby kulturalne ma fakt kontaktu z kulturą kraju  

      współmałżonka: 

1) zdecydowanie je zwiększył 

2) raczej je zwiększył 

3) nie miał wpływu 

4) raczej je ograniczył 

5) zdecydowanie je ograniczył 
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20. Proszę określić jakie zmiany nastąpiły w Twoim życiu towarzyskim po zawarciu  

     obecnego związku: 

1) zdecydowanie częściej spotykamy się ze znajomymi 

2) grono znajomych powiększyło się ale nie ma to wpływu na częstotliwość 

spotkań towarzyskich 

3) rzadziej spotykamy się ze znajomymi ze względu na zmianę miejsca 

zamieszkania 

4) zdecydowanie zmniejszyła się ilość znajomych z którymi się spotykamy 

5) każde z nas utrzymuje kontakty tylko ze swoimi znajomymi 

6) inne zmiany: jakie? 

 

21. Proszę podać co najmniej dwie Twoim zdaniem największe różnice obyczajowe 

      dotyczące spotkań towarzyskich w Polsce i w Szwecji ......................................... 

      ............................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................... 

 

22. Proszę określić różnice dotyczące wychowania dzieci w rodzinie w Twoim kraju  

      a kraju współmałżonka .................................................................... 

      ............................................................................................................................... 

     ................................................................................................................................ 

 

23. Proszę określić jaka decyzja została podjęta w Twojej rodzinie na temat różnic  

      dot. wychowania dzieci:  

1) staramy się połączyć obie tradycje 

2) wychowujemy dzieci zgodnie z tradycją kraju w którym mieszkamy 

3) nie zgadzamy się co do szczegółów, co jest powodem wielu nieporozumień 

4) zdecydowaliśmy, że jedna osoba podejmuje decyzje dot. dzieci 

5) inne rozwiązanie - ........................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

24. Proszę podać co najmniej dwie różnice dotyczące tradycji,  sposobu i jakości 

      odżywiania się w Polsce i w Szwecji ................................................................. 

     ............................................................................................................................ 
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25. Proszę określić jaki wpływ na życie Twojej rodziny ma fakt  różnic pomiędzy 

      oficjalnie dominującym kościołem w Polsce i w Szwecji: 

1) obchodzimy główne święta łącząc tradycje obu kościołów 

2) każde z nas uczęszcza do swojego kościoła 

3) dołączyłem(am) do kościoła współmałżonka 

4) zrezygnowałem(am) z uczęszczania do kościoła 

5) nigdy nie uczęszczałem(am) do kościoła 

 

26. Czy Twoim zdaniem nastąpiły zmiany w Twoim  życiu codziennym, po 

      przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Proszę podać przykład: 

      .............................................................................................................................. 

      .............................................................................................................................. 

27. Czy zdarzyly się w Twoim malżeństwie choć raz nieporozumienia na tle różnic 

      kulturowych lub obyczajowych         Tak              Nie 

Podaj przyklad: .................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

 

28. Proszę określić co Ciebie  najbardziej zaskoczyło odnośnie obyczajowości  

      kraju współmałżonka w sposób negatywny ........................................................... 

      ................................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................... 

 

29. Proszę określić co Ciebie najbardziej zaskoczyło odnośnie obyczajowości 

      kraju współmałżonka w sposób pozytywny ............................................................ 

      ................................................................................................................................. 

      ................................................................................................................................. 
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Dane osoby wypełniającej ankietę. Proszę zaznaczyć odpowiednie rubryki: 

    1) Pleć:                                   ٱ kobieta      ڤ mężczyzna 

    2) Pochodzenie:                     ڤ PL              ڤ S 

    3) Miejsce zamieszkania:       ڤ PL              ڤ S 

    4) Wiek: .......... 

    5) Jak długo pozostaje w obecnym związku partnerskim: ..........  

    6)  Poziom wykształcenia wypełniającego: 

- zasadnicze zawodowe 

- średnie ogólnokształcące 

- średnie techniczne 

- wyższe 

- wykształcenie zdobyte poza krajem pochodzenia: ................ 

 

 
 
 


