ANKIETA
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Pruszczu Gdańskim bierze udział w projekcie Comenius
„Zrównoważony transport: refleksja na dzisiaj, wnioski na jutro.” (Sustainable Mobility:
Reflections on today, lessons for tomorrow).
W ramach projektu zbieramy opinie o wpływie różnych środków transportu na
środowisko lokalne.
Ankieta składa się z 20 pytań, na które odpowiedzią będzie postawienie krzyżyka przy
jednej, bądź kilku wybranych odpowiedziach (stosowna uwaga na ten temat będzie widniała
pod treścią pytania). Część pytań zawiera w odpowiedzi słowo „inne”, w przypadku wyboru tej
opcji, należy odpowiedź wpisać własnymi słowami. Część pytań jest pytaniami otwartymi, na
które prosimy odpowiedzieć, zgodnie z Państwa przekonaniami.
Wyniki ankiety wykorzystane zostaną do stworzenia opracowania dotyczącego wiedzy
mieszkańców powiatu gdańskiego na temat wpływu różnych środków transportu na środowisko
lokalne.
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1. Do jakiej grupy wiekowej Pani / Pan należy:
a) 18 – 25,
b) 26 – 35,
c) 36 – 45,
d) 46 – 55,
e) 56 – 65,
f) > 65.
2. Gdzie jest Pani / Pan zameldowana / -y?
a) wieś,
b) miasto liczące do 20 tyś. mieszkańców,
c) miasto liczące 21 – 50 tyś. mieszkańców,
d) miasto liczące pow. 50 tyś. mieszkańców.
3. Jakie Pani / Pan posiada wykształcenie?
a) podstawowe,
b) zasadnicze zawodowe,
c) średnie,
d) wyższe.
4. Jaki jest Pani / Pana status społeczny?
a) bezrobotna / -y,
b) pracownik sezonowy,
c) pracownik zatrudniony na umowę zlecenia, lub o dzieło,
d) pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony,
e) pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony,
f) inne: _____________________________________________________________________________________________

WPŁYW ŚRODKÓW TRANSPORTU NA ŚRODOWISKO LOKALNE
1. Jaki środek transportu najczęściej Pani / Pan wykorzystuje w życiu codziennym?
a) chodzę pieszo,
b) rower,
c) motor,
d) samochód,
e) pociąg,
f) autobus,
g) samolot,
h) inne: _____________________________________________________________________________________________
2. Proszę ułożyć poniższe środki transportu w kolejności od najczęściej używanych do
najrzadziej używanych.
rower / motor / samochód / pociąg / autobus / samolot
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3. Jaki, Pani/ Pana zdaniem, środek transportu jest najlepszy z punktu widzenia środowiska?
a) rower,
b) motor,
c) samochód,
d) pociąg,
e) autobus,
f) samolot,
g) inne: _____________________________________________________________________________________________
4. Która forma transportu, według Pani / Pana, przynosi najwięcej szkód dla środowiska?
a) rower,
b) motor,
c) samochód,
d) pociąg,
e) autobus,
f) samolot,
g) inne: _____________________________________________________________________________________________
5. Czy, Pani / Pan odczuwa pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego w związku z coraz
większą ilością samochodów na drodze?
a) bardzo duże,
b) duże,
c) małe,
d) nie odczuwam.

6. W jakim procencie, Pani / Pana zdaniem transport powoduje zanieczyszczenie środowiska
naturalnego?
a) do 10%,
b) do 30%,
c) do 50%,
d) nie powoduje.
7. Czy Pani / Pan uważa, że większa liczba samolotów w powietrzu niszczy powłokę ozonową i
zanieczyszczenia powierza?
a) w bardzo dużym stopniu,
b) w dużym stopniu,
c) w małym,
d) w ogóle.
8. Czy Pani / Pana zdaniem, hałas i spaliny wydobywające się z pociągów mają zły wpływ na
środowisko przyrodnicze?
a) bardzo duże,
b) duże,
c) małe,
d) w ogóle.
9. Czy przeszkadza Pani / Panu efekt zatłoczenia miast, emisji CO2 do atmosfery, pyłów itp.?
a) bardzo przeszkadza,
b) przeszkadza,
c) mało przeszkadza,
d) nie przeszkadza.
10. Czy Pani / Pan wierzy w nowoczesny, innowacyjny transport przyszłości, który nie będzie
szkodliwy dla środowiska?
a) tak,
b) nie,
c) nie wiem,
d) transport nie jest szkodliwy dla środowiska.
11. Czy jest Pani / Pan za wprowadzaniem innych form transportu w celu uniknięcia złego
wpływu na środowisko?
a) tak,
b) nie,
c) nie wiem.
12. Czy Pani / Pan wie, co to są odnawialne źródła energii?
a) tak,
b) nie,
c) nie wiem.

13. Czy według Pani / Pana zasilanie silników samochodowych innym napędem niż paliwo jest
potrzebne?
a) tak,
b) nie,
c) nie wiem.
14. Czy Pani / Pan uważa za słuszne, prowadzenie kosztownych badań nad próbą poprawy stanu
naszego środowiska naturalnego?
a) tak,
b) nie,
c) nie wiem.
15. Co Pani / Pana zdaniem, może wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska,
powodowanego przez środki transportu?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a) dbanie o stan techniczny pojazdu,
b) korzystanie z roweru w drodze do pracy,
c) konstruowanie pojazdów zasilanych, paliwem nieobciążającym środowiska,
d) środki transportu nie powodują zanieczyszczenia środowiska.
16. Co Pani / Pana zdaniem, jest przyczyną zagrożenia dla czystości / stabilności środowiska ze
strony środków transportu?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a) niewłaściwa polityka transportowa państwa,
b) powolny rozwój infrastruktury drogowej,
c) niechęć do alternatywnych środków transportu,
d) zły stan techniczny użytkowanych samochodów,
e) wzrost liczby sprowadzanych samochodów.
17. Czy Pani / Pan uważa, że wprowadzenie w miastach stref wolnych od ruchu
motoryzacyjnego ograniczy szkodliwy wpływ środków transportu na środowisko?
a) tak,
b) nie,
c) trudno powiedzieć.
18. Czy Pani / Pana zdaniem, rozwój infrastruktury rowerowej w powiecie jest dobrym
kierunkiem ograniczania szkodliwego wpływu spalin na środowisko?
a) tak,
b) nie,
c) trudno powiedzieć.
19. Co Pani / Pana zdaniem, najbardziej wpłynie na ograniczenie transportu samochodowego w
powiecie?
a) wydzielenie stref wolnych od ruchu motoryzacyjnego,
b) polepszenie infrastruktury rowerowej,
c) usprawnienie transportu publicznego,
d) podniesienie cen paliwa.

20. Na jaki proces obserwowany w środowisku Pani / Pana zdaniem, środki transportu mają
największy wpływ?
a) dziura ozonowa,
b) kwaśne deszcze,
c) smog,
d) efekt cieplarniany,
e) trudno powiedzieć,
f) nie ma wpływu,

