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„Stres wśród Polek” 
Badanie i raport  zrealizowane na zlecenie „Melisany” Klosterfrau 

 

ANKIETA 
 
Stres jest uczuciem dość powszechnym i dotyka wielu osób. Jego objawami są zdenerwowanie, 
uczucie niepokoju czasami bezradność i frustracja. Źródłem stresu może być wiele czynników, 
aczkolwiek generalizując można powiedzieć, iż jego przyczyny leżą w otoczeniu, które stawia 
zbyt duże i trudne do spełnienia wymagania. Można powiedzieć, iż osoba, która odczuwa stres, 
znajduje się sytuacji, w której źle się czuje, której nie może sprostać, która sprawia jej przykrość.  
 
Chcielibyśmy, aby odpowiedziała Pani na kilka pytań dotyczących stresu. Proszę o dokładne 
przeczytanie pytań oraz udzielanie odpowiedzi zgodnie z instrukcją.  
 
1. Proszę się zastanowić, jak często znajduje się Pani w  sytuacji, która wywołuje u Pani uczucie 

stresu?  
 
PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ, STAWIAJĄC KRZYŻYK W 
ODPOWIENIM POLU  
 
- kilka razy w ciągu dnia  
- raz dziennie  
- raz na 2-3 dni  
- raz w tygodniu  
- raz na dwa tygodnie  
- raz na miesiąc 
- rzadziej 
- wcale  ----------------------------- Bardzo dziękujemy, nie musi Pani już dalej wypełniać 
- nie wiem/ trudno powiedzieć  
 
2. Czy obecnie ma Pani więcej, mniej, czy też tyle samo  takich sytuacji wywołujących uczucie 

stresu, w stosunku do tego co było 2-3 lata temu?  
 
PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ, STAWIAJĄC KRZYŻYK W 
ODPOWIEDIM POLU  
 
- więcej 
- mniej  
- tyle samo  
- nie wiem/ trudno powiedzieć  
 
 
3. Proszę się zastanowić i zaznaczyć, które z poniższych czynników stanowi dla Pani główne 

źródło stresu?  
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PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ, STAWIAJĄC KRZYŻYK W 
ODPOWIEDNIM POLU, A NASTĘPNIE PRZEJŚĆ DO ODPOWIEDNIEGO PYTANIA 
 
- dom, sprawy rodzinne ------ proszę przejść do pytania 4a) 
- praca ------ proszę przejść do pytania 4b) 
- zdrowie własne i najbliższej rodziny ------ proszę przejść do pytania 4c) 
- kontakty towarzyskie ------ proszę przejść do pytania 5) 
- inne, jakie (proszę podać odpowiedź) ..................... ------ proszę przejść do pytania 5) 
 
4a)  Co, jeżeli chodzi o dom i sprawy rodzinne jest dla Pani źródłem stresu? Proszę zaznaczyć, 
które z tych czynników wywołują u Pani stres, a który z nich jest głównym źródłem Pani stresu?  
 
PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIE POLA W TABELI, STAWIAJĄC W NICH 
KRZYŻYK, JEŻELI JEST COŚ JESZCZE ZWIĄZANEGO Z DOMEM, CO WYWOŁUJE U 
PANI STRES, PROSZĘ WPISAĆ TEN CZYNNIK W POLU INNE 
 
 Wywołuje u mnie stres  

(Może Pani zaznaczyć kilka 
odpowiedzi) 

Jest moim głównym źródłem 
stresu  (Proszę zaznaczyć jedną 
odpowiedź) 

Partner    
Dzieci    
Sąsiedzi    
Problemy materialne    
Warunki mieszkaniowe    
Rodzina Partnera    
Rodzice    
Inne,  jakie................ 
(proszę wpisać)  

  

 
4b)  Co, jeżeli chodzi o pracę jest dla Pani źródłem stresu? Proszę zaznaczyć, które z tych 
czynników wywołują u Pani stres, a który z nich jest głównym źródłem stresu?  
 
 
PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIE POLA w TABELI, STAWIAJĄC KRZYŻYK JEŻELI 
JEST COŚ JESZCZE ZWIĄZANEGO Z PRACĄ CO WYWOŁUJE U PANI STRES, PROSZĘ 
WPISAĆ TEN CZYNNIK W POLU INNE 
 
 Wywołuje u mnie stres  

(Może Pani zaznaczyć kilka 
odpowiedzi) 

Jest moim głównym źródłem 
stresu  (Proszę zaznaczyć jedną 
odpowiedź) 

Szef   
Podwładni    
Współpracownicy    
Zarobki    
Sama praca, jej charakter   
Inne, jakie (proszę wpisać) 
...................... 

  



 
 
 

 2 

 
 
4c)  Co, jeżeli chodzi o zdrowie własne i najbliższej rodziny jest  dla Pani źródłem stresu? Proszę 
zaznaczyć, które z tych czynników wywołują u Pani stres, a który z nich jest głównym źródłem 
stresu?  
 
PROSZĘ ZAKREŚLIĆ ODPOWIEDNIE POLA w TABELI. JEŻELI JEST COŚ JESZCZE 
ZWIĄZANEGO ZE ZDROWIEM, CO WYWOŁUJE U PANI STRES, PROSZĘ WPISAĆ TEN 
CZYNNIK W POLU INNE 
 
 Wywołuje u mnie stres  

(Może Pani zaznaczyć kilka 
odpowiedzi) 

Jest moim głównym źródłem 
stresu  (Proszę zaznaczyć jedną 
odpowiedź) 

Problemy natury fizycznej    
Problemy natury psychicznej    
Inne, jakie ...................   
 
 
 
 
5. Oprócz wymienionych przez Panią przyczyn stresu, co jeszcze wywołuje u Pani uczucie 

stresu?  
 
MOŻE PANI ZAZNACZYĆ KILKA ODPOWIEDZI, STAWIAJĄC KRZYŻYK W 
ODPOWIEDNIM POLU 
 
- Telewizja – przemoc i drastyczne informacje    
- radio,  
- ulica - tłok i hałas 
- sklepy – tłok,  
- sklep  - ceny  
- szkoła  
- prowadzenie samochodu  
- inne, jakie  
 
6. Ludzie bardzo różnie radzą sobie ze stresem. Poniżej znajduje się szereg najczęściej 

spotykanych sposobów uporania się ze stresem. Proszę zaznaczyć jak często postępuje Pan(i) 
właśnie w taki sposób. Swoje odpowiedzi proszę zaznaczyć stawiając krzyżyk w odpowiednim 
polu. 
 

- bardzo często  
- raczej często  
- raczej rzadko  
- bardzo rzadko  
- nigdy  
 
Kiedy jestem w stresie to... 
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- biorę lekarstwa , które pomagają mi go przezwyciężyć  
- dogadzam sobie w kuchni, lubię zjeść coś dobrego  
- koncentruję się na tym, co wywołuje stres i staram się rozwiązać nurtujący mnie problem 
- lubię się rozerwać, pójść do teatru, kina, na koncert 
- nie jestem w stanie przestać myśleć o tym, co mnie martwi i nie potrafię zająć się niczym 

innym 
- palę dużo więcej papierosów 
- po prostu nic nie robię, stres prędzej czy później minie   
- relaksuję  się przy alkoholu, który mnie uspokaja  
- rozmawiam z najbliższymi o moim problemie, szukam porady w gazetach książkach  
- staram się znaleźć sobie jakieś inne zajęcie, aby nie myśleć o tym co mnie martwi  
- staram sprawić sobie jakąś przyjemność, np. idę to fryzjera, kupuję sobie nowe ubranie, 
- śpię jak najwięcej, aby nie myśleć o tym co mnie martwi 
- uprawiam sport, koncentruję się na mojej sprawności fizycznej  
 
 


