Všeobecné otázky:
1. Pohlaví:
a. muž
b. žena
2. Kolik je vám let?
a) 10 – 15
b) 16 – 25
c) 26 – 39
d) 40 – 55
e) 55<
3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a. základní
b. středoškolské bez maturity
c. středoškolské s maturitou
d. vysokoškolské
4. Jaký je měsíční příjem vaší domácnosti?
a) Méně než 12 500 Kč
b) 12501 – 25 000 Kč
c) 15 001 – 37 500 Kč
d) 37 501 – 50 000 Kč
e) 50 001 -62 500 Kč
f) Více než 62 500 Kč
5. Kolik členů má vaše domácnost ?
_________
6. Kde bydlíte ?
a) v domě
b) v bytě
7.

Kolik místností je ve vašem domě (bytě)?
a) 1-2
b) 3-4
c) 5 a více

8. Máte tepelně izolované stěny?
a) ano
b) ne
9. Máte tepelně izolovaná okna?
a) ano
b) ne
10. Používate doma klimatizaci?
a) ano
b) ne
11. Jaké typy energie používáte ve vaší domácnosti?
a) plyn
b) olej
c) elektřina
d) solární energie

e) jiné
12. Kolik platíte za energii ročně?
____________eur/CZK
13. Kolik energie ročně spotřebujete?
a) olej _______ l
b) elektřina _____________ kilowatt
c) plyn_______________metr krychlový
Voda
14. Co upřednostňujete?
a) sprchu
b) koupel
15. Kolikrát týdně se sprchujet (koupete)?
a) Víckrát denně
b) každý den
c) každý druhý den
d) menej
16. Jak dlouho se sprchujete (koupete)?
a) 5 min
b) 5 - 10 min
c) 10 min a déle
Elektřina
17. Jak často používáte následující spotřebiče (zaškrtněte):Ako často používate nasledovné spotrebiče:
velmi málo
a)
b)
c)
d)
e)
f)

málo

často

velmi často

TV
mikrovlnná trouba
pračka
počítač
trouba na pečení
rádio

18. Jak dlouho denně používáte počítač, rádio a TV (zaškrtněte)?
Počítač
rádio
a) nepoužívám
b) méně než hodinu
c) 1-3 hod
d) Více než 3 hodiny

TV

19. Jaké žárovky používáte nejčastěji ve vaší domácnosti?
a) 40W
b) 60W
c) 80W
d) úsporné
20. Kdybyste se museli vzdát dvou z následujících spotřebičů, které by to byly (zakroužkujte)?
a) mikrovlnná trouba
b) pračka

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

počítač
trouba na pečení
rádio
myčka na nádobí
vysavač
žehlička
kávovar
TV
sušička prádla
jiné _______________

Doprava
21. Který druh dopravy využíváte nejčastěji?
a) auto
b) autobus
c) taxi
d) jízdní kolo
e) jiný způsob : ______________
22. Kolik aut máte doma?
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4
f) Více než 4

23.Jaký druh paliva tankujete do vašeho automobilu?
a) benzin
b) naftu
c) LPG
d) elektřinu
e) zemní plyn
f) hybrid
24. Jaká je průměrná spotřeba vašeho auta na 100 km?
a) Méně než 5 l
b) 5,1 - 7 l
c) 7,1 - 9 l
d) Více než 9 l
25. Kolik kilometrů najezdíte měsíčně?
a) 0 - 99
b) 100 -300
c) 301-600
d) 601 - 900
e) Více než 900
26. Máte ve vaší domácnosti úsporný:
a) ohřívač
b) sušičku prádla
c) myčku nádobí
d) práčku

ano
ano
ano
ano

-

ne
ne
ne
ne

27. Myslíte na úsporu energie?
a. ano
b. ne
28. Toto jsou některé způsoby úspory energie. Které z nich jste už využili (zakroužkujte)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tepelná izolace oken a dveří
úsporné žárovky
zásuvky s možností vypínání
tepelná izolace stěn a střechy
vypínání topení při odchodu z domu
vypínaní topení při otvírání oken
jiné___________________

29. Považujete za důležité kupovat úsporné spotřebiče?
a. ano
b. ne

