
Ankieta czytelników miesięcznika „Wieś Mazowiecka” 
 

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Zachęcamy do wypełnienia naszej ankiety. 

Państwa opinia jest dla nas ważna! Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wskazówkom 

nasze czasopismo będzie jeszcze ciekawsze. 
  

1. Płeć 

a) kobieta        b) mężczyzna  

2. Przedział wiekowy: 

a) <25 lat     b) 26-39 lat      c) 40-54 lat       d) 55-64 lat           e) >65 lat  
 

3. Wykształcenie 

a) podstawowe   b) zawodowe          c) średnie d) wyższe 
 

4. Miejsce zamieszkania: 

a) wieś     b) miasto 

5. Rodzaj produkcji:  

a) zwierzęca      jaka .......................    b) roślinna            jaka .................. 

c) pozarolnicza          jaka .............................. 
 

6. Oprócz „Wsi Mazowieckiej” : 

a) czytam inne gazety rolnicze             jakie.......................................... 

b) nie czytam innych gazet o tematyce rolniczej  

7. Portale internetowe: 

a) odwiedzam regularnie         jakie.......................................... 

b) odwiedzam sporadycznie         jakie.......................................... 

c) nie odwiedzam portali o tematyce rolniczej  

 

8. Czy zgadzasz się z poniższymi opiniami o miesięczniku „Wieś Mazowiecka”  

           Tak        Raczej     Nie mam      Raczej      Nie 

          tak       zdania          nie 

a) Treści artykułów są pomocne         

b) Porusza aktualne tematy     

c) Odpowiada mi sezonowość artykułów  

d) Artykuły są zrozumiałe  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

     

   

  

  

  



9. Czytając „Wieś Mazowiecką”, zwracam uwagę na wymienione niżej elementy: 

uporządkuj w skali od 6-najważniejsza, do 1- najmniej ważna 

a) grafikę           b) zdjęcia             c) wielkość liter w artykułach 

d) treść merytoryczną             e) układ tekstu        f) okładkę 
 

10.  W miesięczniku „Wieś Mazowiecka” najchętniej czytam artykuły z działów: 

UNIA EUROPEJSKA   

WYWIADY   

PRODUKCJA ROŚLINNA  

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WIEJSKA, PRODUKCJA POZAROLNICZA 
PORADY PRAWNE, PODATKI, UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE 
GRUPY PRODUCENCKIE/PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

PRODUKCJA ZWIERZĘCA, NOWE TECHNOLOGIE 

OGRODNICTWO TOWAROWE   

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH  

OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA, PSZCZELARSTWO 

PORADNIK GOSPODYNI, POLSKA DOBRA ŻYWNOŚC, PROMOCJA 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH   

KĄCIK DLA DZIECI 

FOTOREPORTAŻE, IMPREZY ROLNICZE, WIEŚCI MAZOWIECKIE 

SPACERKIEM PO MAZOWSZU/PREZENTACJA GMIN, MIAST 
DODATEK EKONOMICZNY „AGROBIZNES” 

 

11.  O jakie działy należałoby wzbogacić  miesięcznik „Wieś Mazowiecka”? 

………………………………………………………………………………………. 

12.  „Wieś Mazowiecką” czytam bo: 

a) Znajduję ciekawe tematy          

b) Ma przystępną cenę  

c) Rekomendują go doradcy  MODR Warszawa  

d) Otrzymuję za darmo z Urzędu gminy lub innej instytucji  
 

Wypełnioną ankietę prosimy przekazać doradcy MODR Warszawa lub przesłać 
na adres Redakcja miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, 08-110 Siedlce, 

ul. Kazimierzowska 21 w terminie do 20 grudnia 2012 r. 

Ankiety nie mogą być wykorzystane przez osoby nieupoważnione 
 

Dziękujemy za poświęcony czas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


