
1.  Od kiedy (od ilu lat) czytasz „Wiadomości Rolnicze?

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

2. W jaki sposób, od kogo dowiedziałaś/dowiedziałeś się  
o „Wiadomościach Rolniczych”?
. Od doradcy
. Od listonosza
. Od rodziny
. Z reklam w social mediach (FB, strona www)
. W innych sposób (jaki):………………………

3. Jakie inne czasopisma czytasz?

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

4. Gdzie szukasz najnowszych informacji dotyczących  
rolnictwa?
. Czasopisma rolnicze
. Internet
. Doradca rolniczy
. Inne (jakie?) ...............................................................................................................................

5. Ile osób czyta Twój egzemplarz „Wiadomości Rolniczych”?

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

6. Które działy lubisz czytać najbardziej
. Z województwa
. Fundusze, Programy
. Technologia Produkcji
. Przyjazne Rolnictwo
. Ekonomika
. Ceny, Rynek, Ogłoszenia
. U Sąsiada
. W domu i ogrodzie
. Inne........................................................................................................................................................

7. Jakich tematów, Twoim zdaniem, brakuje w naszym 
czasopiśmie?

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

8. Oceń nasze pismo w skali ocen szkolnych (od 1 do 6), gdzie 
jeden to ocena najniższa
. Użyteczność, czyli przydatność w prowadzeniu Twojego 

gospodarstwa lub w pracy, domu
. Atrakcyjność (aktualność materiałów, nadążanie za 

nowościami)
. Przystępność, komunikatywność, zrozumiałość tekstów
. Kompetencje autorów tekstów
. Szata graficzna

9. Za co cenisz „Wiadomości Rolnicze”?

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

10. Co w „Wiadomościach Rolniczych” należy zmienić? Czego 
jest za dużo, a czego za mało? Co jest dla Ciebie szczególnie 
interesujące?

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

11. Jak oceniasz czasopismo w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza 
bardzo źle, a 10 bardzo dobrze

. 1     . 2 . 3 . 4 . 5 

. 6 . 7 . 8 . 9 . 10

Uwagi
..............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej anonimowej ankiecie. Chcemy wiedzieć, dlaczego 
sięgasz po nasze pismo, co w nim lubisz najbardziej, jakie masz wobec nas oczekiwania jeśli 
chodzi o treści, artykuły, szatę graficzną, kontakt z redakcją.

Oceń „Wiadomości Rolnicze”

Płeć
. Kobieta
. Mężczyzna

Wiek
. 18 – 25
. 26 – 45
. 46 – 65
. powyżej 65

Miejsce zamieszkania
. Wieś
. Miasto

Wykształcenie
. Średnie 
. Wyższe

Zawód
. Rolnik
. Przedsiębiorca
. Inny (jaki?)

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

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

       Odpowiedz na nasze pytania, a następnie wytnij ankietę 
i wyślij na adres redakcji (PODR Szepietowo, Szepietowo-
Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo) z dopiskiem „Ankieta 
WR”. Można również zrobić zdjęcie lub skan i wysłać na adres: 
redakcja.wr@odr-szepietowo.pl, tel. 510 924 799 lub przekazać 
doradcy PODR Szepietowo.
       Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Redakcja Wiadomości Rolniczych

Metryczka czytelnika


