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Badanie zostało przeprowadzone wspólnie przez firmę Kantar, ESE
Entertainment i portal Sport.pl. Link do badania był umieszczony na wyżej
wymienionym serwisie oraz na Gazeta.pl w dniach 03.11 - 03.12 2021 roku.
Do badania rekrutowaliśmy osoby deklarujące, że grają w symulatory
wyścigów (simracing np. Asseto Corsa, Iracing, Forza Motorpost).

METODOLOGIA

W badaniu wzięło udział 139 osób.

Badanie miało długość 10 minut oraz było zrealizowane metodą CAWI.



ZACHOWANIA W ŚWIECIE SIMRACINGU



Rywalizacja
37%

Trening umiejętności
32%

Dobra zabawa
27%

Poznanie nowych osób
2%

Powody grania w gry simracingowe 

Co motywuje graczy do grania w
gry simracingowe?

 

Oczywiście dopamina i potrzeba
rywalizacji. Na drugim miejscu
znalazł się trening umiejętności, a
na trzecim dobra zabawa. Widać
więc, że w grach chodzi o
przysłowiowy "fun”, ale gracze
biorą zawody w których startują
na serio!

|| Pyt. Głównym powodem dla którego gram w gry simracing i gry wyścigowe jest: 
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Gra wieloosobowa
39.6%

Turnieje, cykle, wyścigi online
31.7%

Kariera
18.8%

Próba czasowa
5.9%

Inny
3%

Jak grają? Gracze simracingowi nie poświęcają na gry tak dużo czasu – są to ok 4 godziny w
tygodniu. Wybierają wtedy głównie gry wieloosobowe lub turnieje online, co
potwierdza ważność rywalizacji z prawdziwym przeciwnikiem. 

|| Pyt. Ile czasu średnio poświęcasz na gry na komputerze i /lub konsoli w tygodniu ?
Pyt. Grając ogólnie w gry wyścigowe jaki tryb najczęściej wybierasz?
Pyt. Na sprzęt dedykowany (nie wliczając ceny komputera\ konsoli) do gier wyścigowych jestem w stanie wydać

Średni czas gry w tygodniu  

Wybór trybu gry



1000 - 3000zł
37%

Ponad 5000zł
31%

do 1000zł
14%

3000 - 5000zł
14%

Trudno powiedzieć
4%
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Trudno powiedzieć 

Jak grają? Jakby mieli zainwestować w dodatkowy sprzęt do grania, to możemy ich podzielić na
dwie grupy – gotowych wydać między 1 a 3 tysiącami złotych oraz takich gotowych na
wydatek nawet powyżej 5000zł.

|| Pyt. Ile czasu średnio poświęcasz na gry na komputerze i /lub konsoli w tygodniu ?
Pyt. Grając ogólnie w gry wyścigowe jaki tryb najczęściej wybierasz?
Pyt. Na sprzęt dedykowany (nie wliczając ceny komputera\ konsoli) do gier wyścigowych jestem w stanie wydać



Komputer PC
85.1%

Konsola
12.9%

Telefon
2%

Na czym grają? 

Simracarzy w wyborze urządzenia
preferowanego do gier, najczęściej
korzystają z Komputera PC.

|| Pyt. Powiedziałeś poprzednio, że grasz w gry na komputerze, konsoli lub telefonie, zaznacz proszę wszystkie
urządzenia na których grasz:
Pyt. A na jakim urządzeniu grasz najczęściej? 

Urządzenia, na których grają najczęściej.
(wybór pojedynczego urząrzenia)
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Na czym grają? 
Simracerzy w zależności od gier
(profesjonalne symulatory wyścigowe, czy
gry casual) najczęściej wybierają opcje gry
na Komputerze PC.

|| Pyt. Powiedziałeś poprzednio, że grasz w gry na komputerze, konsoli lub telefonie, zaznacz proszę wszystkie
urządzenia na których grasz:
Pyt. A na jakim urządzeniu grasz najczęściej? 

94%

31% 29%

Urządzenia na których zdarza im się grać
(wybór wielokrotny)
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W jakie gry simracingowe grają regularnie? 

Najpopularniejszymi grami simracingowymi w Polsce są
zdecydowanie Asseto Corsa i Asseto Corsa Competizione.
Dopiero później gracze wskazują iRacing, gry z serii F1, czy
Dirt Rally 2.0.

|| Pyt. A w jakie gry simracingowe regularnie grasz to: 
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33% 33%
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16% 16%
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W jakie gry simracingowe grają regularnie? 

|| Pyt. A w jakie gry simracingowe regularnie grasz to: 

#1 Assetto Corsa #2 Assetto Corsa
Competizione

#3 iRacing #4 F1 #5 DiRT Rally 2.0



Zainteresowanie potencjalnymi nagrodami w turniejach

Nagrodami w turniejach cieszącymi się największym
zainteresowaniem jest zdecydowanie wyjazd na
wyścigi np. F1 lub nagroda pieniężna.

|| Pyt. Wyobraźmy sobie, że bierzesz udział w zawodach simracingowych. Jakie nagrody z poniżej listy byłyby dla ciebie
najbardziej interesujące?
Pyt. A jaka z tych nagród byłaby najbardziej interesująca? 

Interesujące nagrody

Wyjazd na
wyścig, np.: F1

Nagroda
pieniężna

Sprzęt do
simracingu

Testy w
profesjonalnym,

symulatorze

Wypożyczenie
sportowego
samochodu

Testy do
profesjonalnego

zespołu esportowego

Spotkanie z
ulubionym
kierowcą

Voucher na
zakupy

61%
57% 57%

45%
41%

38%

30%

15%

29%
23%

12% 0%7% 10% 11% 7%

Najbardziej interesujące



ZACHOWANIA W ŚWIECIE GAMINGU



W jakie gatunki grają?

||

Symulatory
wyścigów

Online FPS
Symulatory
wojskowe

MOBA Battle Royale MMORPG
Gry

craftingowe

100% 42% 22% 20% 19% 14% 14%

Pyt. A w jakie gatunki gier grasz?

Poza simracingiem gracze - choć zdecydowanie rzadziej, grają ró
w First Person Shooter jak np. CS:GO oraz symulatory wojskowe. 



W jakie inne gry związane z motoryzacją grają?

||

Forza Horizon GTA 5 Need For Speed Rocket League MotoGP Mario Kart Żadne

28% 22% 15% 14% 4% 1% 51%

Pyt. A w jakie inne gry związane z motoryzacją grasz regularnie? 

Połowa simracingowców nie gra w inne tytuły związane z motoryzacją. Druga część sięga wtedy najczęściej po Forza Horizon, GTA 5, Need for Speed czy Rocket League.



|| Pyt. Poza grami wyścigowymi, w jakie gry esportowe z poniżej listy zdarza się Tobie grać? 

CS:GO

35%

22%
19%

14%

8% 8%
6%

W jakie inne gry esportowe grają?

6%
4% 3%

34%

FIFA League of
Legends

Szachy
online

Valorant PUBG Rainbow Six
Siege

eFootball
PES

Fortnite Dota 2 Żadne z
powyższych

Najpopularniejszymi tytułami esportowymi niezwiązanymi z motoryzacją są wśród simracerów CS:GO, Fifa oraz LoL.



|| Pyt. Poza grami wyścigowymi, w jakie gry esportowe z poniżej listy zdarza się Tobie grać? 

W jakie inne gry esportowe grają?

CS:GO FIFA League of Legends Szachy online Valorant PUBG Żadne

35% 22% 19% 14% 8% 8% 34%



ZACHOWANIA W ŚWIECIE ONLINE



|| Pyt. Którą z tych aktywności wykonujesz przynajmniej od czasu do czasu? 

Gram w gry na
komputerze,
konsoli lub
telefonie

100%

83% 82%
73%

60% 58%
50%

Co robią poza graniem?

49%

33%

Korzystam z
Internetu

Oglądam filmy
na YouTube

Słucham muzyki
online - Spotify,

Tidal, Dezeer,
Apple Music

Uprawiam sport Oglądam filmy /
programy /
seriale w TV

Oglądam
transmisje na

YouTube

Oglądam
transmisje na

Twitch

Gram w gry
planszowe

Chodzę do kina
też 3D, IMAX)

Poza graniem w gry, simracerzy dużo korzystają z internetu, Youtube i Spotify. Sześciu na dziesięciu z nich
uprawia również sport. Obala to krzywdzący stereotyp gracza o niskiej aktywności fizycznej. 

29%



|| Pyt. A co jeżeli chodzi o moto-sportowe wydarzenia w świecie rzeczywistym?
 Jakie z poniższych wydarzeń oglądasz w TV, śledzisz wyniki? 

Formula 1

93%

51%

32% 29% 28%
22%

16%

Jakie wydarzenia moto-sportowe śledzą?

14% 14%

WEC / ELMS
(w tym

 Le Mans)

DTM WRC Formula 2 Blancpain
GT Series

IMSA Formula E Moto GP Dakar

Zdecydowana większość simracingowców interesuje się szerzej sportami motorowymi. 
Dziewięciu na dziesięciu z nich śledzi wyniki F1 a co drugi WEC\ELMS.

11%

NASCAR Speedway
Ekstraliga

Speedway
Grand Prix

IndyCar Nie
oglądam /
nie śledzę

10% 10% 9% 8% 4%

https://pl.wikipedia.org/wiki/Blancpain_GT_Series


|| Pyt. Poza grami wyścigowymi, w jakie gry esportowe z poniżej listy zdarza się Tobie grać? 

Jakie wydarzenia moto-sportowe śledzą?

Formula 1 WEC / ELMS DTM WRC Formula 2 Blancpain GT Series IMSA

93% 51% 32% 29% 28% 22% 16%



|| Pyt. A co z innymi sportami? 
Poza Motorsportem jakie inne sportowe wydarzenia oglądasz w TV, śledzisz?

Piłka nożna

55%

32%

24% 22%
14% 14% 13%

Jakimi sportami się interesują?

13% 12%

Skoki
narciarskie

Boks i MMA Siatkówka Koszykówka Lekkoatletyka Kolarstwo Inne sporty Tenis ziemny Piłka ręczna

Simracingowcy poza sportami motorowymi śledzą również wyniki innych dyscyplin. Tylko co piąty z nich nie
interesuje się innymi sportami. Najpopularniejsza wśród nich jest piłka nożna, skoki narciarskie i sztuki walki. 

4%

Nie śledzę
żadnego

19%



|| Pyt. Poza grami wyścigowymi, w jakie gry esportowe z poniżej listy zdarza się Tobie grać? 

Jakimi sportami się interesują?

Piłka nożna Skoki narciarskie Boks i MMA Siatkówka Koszykówka Lekkoatletyka Nie śledzę
żadnego

55% 32% 24% 22% 14% 14% 19%



|| Pyt. Na ile zgadzasz się z poniższym stwierdzeniem: 
Zwracam dużą uwagę na kwestie środowiskowe i społeczne w serwisach informacyjnych
Pyt. Wyobraź sobie, że planujesz kupić samochód. Jaki rozważysz w pierwszej kolejności?

Simracerzy a zrównoważony rozwój

Jedynie czterech na dziesięciu simracingowców deklaruje, że
zwraca uwagę na kwestie środowiskowe i społeczne w
serwisach informacyjnych.

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
42.4%

Zgadzam się
33.3%

Nie zgadzam się
10.1%

Zdecydowanie się nie zgadzam
8.1%

Zwracanie uwagi na kwestie
środowiskowe i społeczne



|| Pyt. Na ile zgadzasz się z poniższym stwierdzeniem: 
Zwracam dużą uwagę na kwestie środowiskowe i społeczne w serwisach informacyjnych
Pyt. Wyobraź sobie, że planujesz kupić samochód. Jaki rozważysz w pierwszej kolejności?

Rozważany samochód

Benzyna Hybryda Diesel Elektryczny Nie planuję

26% 9% 4% 5%56%

Podobnie jakby mieli kupować samochód jedynie
30% z nich wybrałoby hybrydę lub elektronika.

Widać u nich wciąż przywiązanie do tradycyjnych
odgłosów silnika. 



DZIĘKUJEMY

x


