Postawy polityczne Polaków
- wrzesień 2018r. -

Nota metodologiczna

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego na panelu
Ariadna dla serwisu ciekaweliczby.pl.

Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1073 osób w wieku od
18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla
płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Termin realizacji: 31 sierpnia – 3 września 2018 roku.
Metoda: CAWI.

Wyobraź sobie, że w wyborach parlamentarnych startują poniższe
ugrupowania polityczne.
Na które ugrupowanie polityczne oddał(a)byś swój głos, jeśli udział w
wyborach parlamentarnych byłby obowiązkowy?
*zmiany od lipca 2017
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Pomiar został przeprowadzony w dniach 10 – 15 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1053 osób dobranych z panelu
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości
miejscowości zamieszkania.

Jakie poglądy polityczne są Tobie osobiście najbliższe?
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Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości
miejscowości zamieszkania.

Dlaczego oddałbyś nieważny głos?
*Badani wskazywali dwa najważniejsze powody na liście.
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miejscowości zamieszkania.

Struktura wyborców – deklarujących oddanie nieważnego głosu
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