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ANKIETA – ZWIERZĘTA W MIEŚCIE 

1. Czy w okolicy Twojego zamieszkania mieszkają zwierzęta (odpowiedź zaznacz krzyżykiem)? 

Zwierzęta tak nie Nigdy nie zauważyłem/-am 
dzikie    
domowe    
gospodarcze/hodowlane    

 
2. Czy w swoim codziennym życiu, np. w drodze do szkoły, idąc po zakupy czy do znajomych zauważasz  

obecność  zwierząt? 
Tak 
Nie 
Nigdy nie zwracałem/-am na to uwagi 
 

3. Czy w okolicy Twojego zamieszkania obserwujesz problem bezdomności zwierząt? 
Tak 
Nie  
Nigdy nie zwracałem/-am na to uwagi 
 

4. Czy kiedyś pomogłeś/-aś bezdomnemu, rannemu lub dziko żyjącemu zwierzęciu w mieście? 
Tak 
Nie 
 

5. Jeśli tak, napisz jakie to było zwierzę i w jaki sposób mu pomogłeś/-aś? 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
  

6. Na czym polega / może polegać pomoc zwierzętom mieszkającym w mieście? Napisz odpowiedź: 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 
7. W jakich sytuacjach zwierzęta mieszkające w mieście wymagają pomocy? 

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

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

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

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

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



Psubraty. Ochrona humanitarna zwierzat 
 

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, 90-602 Łódź, ul. Zielona 27, www.zrodla.org 
Materiały projektu edukacyjnego “Psubraty – ochrona humanitarna zwierząt”, zwierzeta.zrodla.org 

 

8. Wymień organizacje, które zajmują się pomocą dla zwierząt w Twoim mieście:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
9. Czy w Twojej opinii zwierzęta mogą/powinny mieszkać w mieście? 

Tak 
Nie 
Uzasadnij odpowiedź:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. Jakie zwierzęta mogą żyć w mieście? Zapisz odpowiedź: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Jak myślisz, dlaczego mieszkańcy miast decydują się na posiadanie zwierząt? Zaznacz trzy, najczęstsze 
według Ciebie, przyczyny: 
Dla bezpieczeństwo 
Dla ozdoby lub jako element wyposażenia wnętrza 
Dla towarzystwa / jako recepta na samotność 
Dla zabawy / hobby 
Dla towarzystwa do spacerów 
Dla funkcji użytkowej (np. pies asystujący dla osoby niepełnosprawnej) 
Dla zysku ze sprzedaży rozmnożonych zwierząt 
Dla prestiżu / wzbudzania zainteresowania 
Inne (wpisz jakie?): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 

12. Czy wiesz, jakie obowiązki spoczywają na mieszkańcach miasta posiadających zwierzęta,  
(w szczególności psy)? Odpowiedź zapisz:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   


