


Plan webinaru

• Badania ankietowe w pigułce
• Przykładowe pytania kwestionariuszowe
• Na co warto zwrócić uwagę tworząc narzędzia 

badawcze
• Jak urozmaicić badania ankietowe?



Ankieta – definicja

„technika badawcza używana 
w naukach społecznych, 
polegająca na gromadzeniu 
informacji poprzez samodzielne
wypełnienie kwestionariusza 
ankiety w obecności ankietera 
lub bez niego”.

(Pilch, Bauman, 1998)



Co Waszym zdaniem jest 
największym problemem 
w realizacji badań 
ankietowych?



Badania ankietowe:
• Technika musi być dobrana 

do celu badań i 
postawionego problemu 
badawczego 

• Powszechnie uważana za 
łatwą i szybką w realizacji, 
ale występuje problem ze 
zwrotem ankiet

Badania o badaniach 2020



Podstawowe pojęcia:
Ankiety – przynależą do metodologii ilościowej (jeśli dominują pytania 
zamknięte) lub mieszanej (przy pytaniach otwartych i zamkniętych)

Ankieta – technika badawcza

Kwestionariusz ankiety – narzędzie badawcze

Kafeteria – lista możliwych odpowiedzi 



Rodzaje ankiet:

PAPI (ang. Papier and Pencil
Interviews) – drukowane 
ankiety wypełniane przez 
respondentów w asyście 

ankietera

CAWI (ang. Computer 
Assisted Web Interview) –

ankiety internetowe 
wypełniane samodzielnie 

przez respondentów



Etapy realizacji procesu badawczego:
1. Wstępna 
diagnoza –

określenie luk 
badawczych

2. Określenie 
problemu 

badawczego

3. Wytyczenie 
celów badania

4. Sformułowanie 
pytań badawczych

5. Wybór metod i 
technik 

badawczych

6. Opracowanie 
narzędzi 

badawczych

7. Testowanie 
narzędzi 

badawczych

8. Określenie próby 
badawczej

9. Wybór osób 
realizujących 

badanie

10. Zebranie 
danych

11. Opracowanie 
danych

12. Analiza 
wyników

13. Sformułowanie 
rekomendacji

14. Publikacja 
raportu z badań

15. Wdrożenie 
rekomendacji

(Konior, 2020, s. 169)



Podstawowe zasady:

• Najpierw zastanawiamy się nad celem badań, później dopiero 
formułujemy konkretne pytania

• Pytamy tylko o to co jest nam potrzebne
• Ankieta powinna być tak krótka jak to tylko możliwe, z niewielką 

kafeterią



We wstępie ankiety określamy:

• Kto prowadzi badanie?
• Jaki jest jego cel?
• W jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki?
• Czy badanie jest anonimowe?
• Ile zajmie wypełnienie ankiety?
• Dziękujemy za poświęcony czas





Przykłady pytań 
kwestionariuszowych



Pytania 
zamknięte

• Lista konkretnych odpowiedzi do wyboru 
(kafeteria)

• Kafeteria musi wyczerpywać wszystkie możliwe 
odpowiedzi

• Interpretacja wyników nie sprawia problemów



Pytania 
otwarte

• Miejsce na wpisanie własnych odpowiedzi przez 
ankietowanych

• Respondenci mniej chętnie udzielają odpowiedzi na 
pytania otwarte

• Trudniejsze w interpretacji – przy dużej liczbie 
odpowiedzi niezbędne ich zakodowanie



Pytania 
półotwarte

• Połączenie pytania otwartego i zamkniętego
• Ustalona lista odpowiedzi + możliwość 

swobodnej wypowiedzi (np. inne – jakie?)



Pytania jednokrotnego wyboru



Pytania 
wielokrotnego 
wyboru



Pytania 
alternatywne

• Możliwość wyboru jednej z dwóch wzajemnie się 
wykluczających odpowiedzi



Pytania 
filtrujące

• Pomagają określić czy respondent w ogóle 
może wziąć udział w badaniu lub w konkretnej 
jego części





Skala Likerta

• Od nazwiska Rensisa 
Likerta, który opracował ją 
w 1932 roku

• Pięciostopniowa skala 
(najczęściej)

• Określa stopień akceptacji 
jakiegoś poglądu

• Środkowa ocena jest zwykle 
neutralna

www.www.surveylab.com/pl/pomoc/pytania-ankietowe/macierzowe/



Inne przykłady pytań:

• Kontrolne – sprawdzające szczerość respondenta
• Projekcyjne – nie pytamy wprost np. dlaczego ludzie nie 

chodzą do opery
• Pytania z szeregowaniem (rankowanie) - np. proszę 

uszeregować odpowiedzi od najważniejszych do 
najmniej istotnych



Pytania metryczkowe

• Dane społeczno-demograficzne istotne dla badania
• Np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, 

dochód respondentów
• Gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne



Pytania metryczkowe

Turyści czy spacerowicze? Próba charakterystyki uczestników spacerów literackich „Turystyka 
kulturowa” nr 2/2017



Pytania metryczkowe



Ogólne uwagi odnośnie formułowania 
pytań:
• Pytania muszą być proste i zrozumiałe

• Unikamy pytań wielokrotnie złożonych (np. Czy korzystasz z mediów społecznościowych i 
z jakich?)

• Unikamy pytań z podwójnym zaprzeczeniem

• Ważna jest kolejność pytań

• Strategia lejka – od pytań ogólnych do bardziej szczegółowych lub odwrotnie

• Nie sugerujemy odpowiedzi w pytaniach

• Zwracamy się do ankietowanych w odpowiedniej formie

• Zaznaczamy ile odpowiedzi można wybrać (np. wskaż jedną odpowiedź, wybierz 
wszystkie właściwe, wskaż trzy najważniejsze cechy)

• Wskazujemy, które pytania są obowiązkowe



Testowanie narzędzi badawczych

Przed wysłaniem kwestionariusza ankiety do respondentów poproś 
znajomych o jego sprawdzenie:
• Czy nie zawiera błędów?
• Czy pytania są zrozumiałe?
• Czy ich układ jest logiczny?
• Czy formularz działa poprawnie?

Możesz też przeprowadzić pilotaż badań na małej grupie docelowej 
i poprosić o przesłanie uwag odnośnie formularza



Metody doboru próby badawczej

Istotne jest to kto weźmie udział w badaniu – czy tylko 
zadowoleni/niezadowoleni?

Do ankietowanych można dotrzeć poprzez:
• ankieterów bezpośrednio w instytucji
• dedykowane grupy w mediach społecznościowych
• listę mailingową
• wykorzystanie metody kuli śniegowej – respondenci polecają kolejne osoby do 

udziału w badaniu

Zakładamy jaki powinien być zwrot ankiet, żeby badanie było wiarygodne



Wybór osób realizujących badanie:

• Czy badanie realizujemy samodzielnie?
• Czy zlecamy firmie zewnętrznej/ uczelni?
• Czy wykorzystujemy do pomocy wolontariuszy?

Wolontariuszy musimy przeszkolić z tego w jaki sposób 
prowadzić badanie i na co zwracać uwagę. 



Zbieranie danych

Programy służące do tworzenia ankiet internetowych:
• Microsoft Forms www.forms.office.com
• Formularze Google www.docs.google.com/forms
• Typeform www.typeform.com
• Survey Monkey www.surveymonkey.com
• LIFE Survey www.thelifesurvey.org
• Webankieta www.webankieta.pl
• Survio www.survio.com
• LimeSurvey www.limesurvey.org

http://www.forms.office.com/
http://www.docs.google.com/forms
http://www.typeform.com/
http://www.surveymonkey.com/
http://www.thelifesurvey.org/
http://www.webankieta.pl/
http://www.survio.com/
http://www.limesurvey.org/


RODO:
• gromadząc w formularzach 

dane osobowe należy 
zapewnić ich ochronę

• dane osobowe –
umożliwiające identyfikację 
danej osoby

• samo imię i nazwisko nie jest 
daną osobową, ale może nią 
być np. adres e-mail



W jaki sposób zachęcić do udziału 
w badaniu:
• Wielokrotnie kontaktować się z respondentami
• Personalizować wiadomości
• Wyjaśnić dlaczego badanie jest tak istotne
• Rozpocząć od łatwego i interesującego pytania
• Ograniczyć do niezbędnego minimum listę pytań i 

odpowiedzi
• Zaoferować nagrody za udział w badaniu (darmowe bilety, 

zniżki, gadżety)



Jak urozmaicić badania 
ankietowe?



Stwórz oryginalne odpowiedzi



Użyj ikon, emotikonów, rysunków

źródło: https://pl.freepik.com/

Czy wydarzenie Ci się podobało?



Zadbaj o przyjazną przestrzeń do 
wypełniania ankiet

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy



Stwórz mniej szablonowy 
kwestionariusz

Chanuka 2018



Zbierając dane, zadbaj o atrakcyjną formę

fot. D. Paszliński, www.gdansk.pl; Europejskie Centrum Solidarności

http://www.gdansk.pl


Zbierając dane, zadbaj o atrakcyjną formę

źródło: Rozwój publiczności. Podsumowanie szkoleń dla pracowników miejskich 
instytucji kultury, Strefa Kultury Wrocław, 2019



Zbierając dane, zadbaj o atrakcyjną formę

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, źródło:
https://opowiecie.info/dobrzenski-dom-kultury-pyta-mieszkancow-o-zdanie-odpowiedzi-mozna-

zawieszac-na-sznurku-zdjecia/#prettyPhoto 



Zastosuj interaktywną formę zbierania danych

Muzeum Józefa Piłsudskiego

★ WARSZTATY
★ SPACERY/ GRY 

TERENOWE



Zorganizuj konkurs

źródło: https://rdk.rzeszow.pl/wyniki-konkurs-na-najciekawsza-budowle-z-klockow-dom-kultury-przyszlosci/



Dlaczego warto prowadzić 
badania ankietowe?
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