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SurveyMonkey – 

ankietowanie nigdy nie 

było tak proste 
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Co to jest Survey Monkey? 

 

· Skorzystaj z darmowej wersji podstawowej (do 10 pytań w kwestionariuszu, 

ale dzięki nim możesz uzyskać setki odpowiedzi)  

· Skorzystaj z przygotowanych szablonów - oszczędzisz czas a jednocześnie 

uzyskasz informację zwrotną wysokiej jakości  

· Masz do wyboru 15 rodzajów 

pytań, które już są 

skonfigurowane i gotowe do 

użycia (np. wielokrotny wybór, 

matryca wyborów, skala 

naliczania punktów, komentarz, 

informacje demograficzne) 

 

 

· Dopasuj wygląd ankiety do 

wyglądu swojej strony 

internetowej lub wybierz 

kolorystykę zgodnie 

z upodobaniem 

 

· Jeden link wystarczy by zebrać odpowiedzi z wielu źródeł 

Dzięki aplikacji SurveyMonkey możesz z łatwością tworzyć 

w Internecie funkcjonalne i profesjonalnie wyglądające 

kwestionariusze i ankiety.y.  
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Dlaczego to narzędzie jest dla mnie potrzebne? 

SurveyMoneky jest idealnym narzędziem dla 

nauczycieli, prelegentów oraz trenerów, ponieważ 

mogą oni: 

 

· Prowadzić ewaluację swoich zajęć, przeprowadzać quizy i testy online (np. 

by ocenić poziom kompetencji studentów) 

· Poprosić respondentów o ocenę przydatności szkolenia 

· Zebrać informację zwrotną od studentów czy uczestników kursu, projektu 

lub szkolenia  

· Zmierzyć poziom satysfakcji studentów 

· Zapewnić miejsce, w którym każdy może anonimowo zgłosić problem, 

przedstawić kwestie sporne lub budzące niepokój bądź zaproponować 

sposoby poprawienia jakości zajęć czy kursu  

· I wiele, wiele więcej… 

 

Jak korzystać z surveymonkey? 

· Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. Wystarczy uruchomić 

przeglądarkę internetową i wpisać adres www.surveymonkey.com  

· Na początek należy się zarejestrować (utworzyć konto) 
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Konto użytkownika surveymoneky  

Po wejściu na stronę SurveyMonkey 

zostaniesz poproszony o rejestrację (sign 

up) i utworzenie nowego konta. 
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A. – Podaj nazwę użytkownika 

B. – Podaj hasło (do 25 znaków, bez spacji) i potwierdź je w okienku poniżej 

C. – Podaj adres email 

D. – Kliknij na ‘Create Account’ (Utwórz konto) 

Tworzymy kwestionariusz/ankietę 

 

A – Nadaj ankiecie 

nazwę (np. Opinie 

na temat moich 

zajęć, Zwierzęta, 

itd.) i kliknij na 

‘Create a survey’ 

(Utwórz ankietę) 

 

Nie bój się eksperymentować! J  

Sprawdź, w jaki sposób możesz edytować swoją 

ankietę. 
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· Poeksperymentuj z kolorami i tematami (tło), jeśli masz ochotę 

· Zanim opublikujesz ankietę, sprawdź jak będzie ona wyglądać (Preview 

survey) 

· Rozwiń menu: możesz dodać pytanie, obraz lub tekst 

Jeśli klikniesz na ‘Add a question’ (dodaj pytanie), 

zostaniesz przeniesiony do menu z rodzajami pytań. 

  

 

· Kliknij by zobaczyć, jakie rodzaje pytań można tworzyć 

· Kliknij na ‘question examples’ by zobaczyć, jak te pytania wyglądają w 

praktyce 
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Jak opublikować ankietę? 

 

Kliknij na ‘Collect Responses’ (Zbierz odpowiedzi) i wybierz jedną z podanych 

opcji. 

· Skopiuj link do ankiety i wklej go do maila lub na swojej stronie 

internetowej 

· Prześlij listę adresów mailowych a SurveyMonkey wyśle do nich link do 

ankiety 

· Umieść link do ankiety na stronie internetowej  

· Umieść link do ankiety na swojej stronie Facebook 

 

Skopiuj podany link i wklej go tam, gdzie Ci pasuje J  

Przed opublikowaniem ankiety zastanów się nad sprawdzeniem/zmianą 

ustawień dotyczących pobierania odpowiedzi od respondentów (Collect 

Responses → Change Settings). 
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Opcje do rozważenia: 

- ‘No multiple responses’ (Student 

może wziąć udział w ankiecie tylko 

raz) 

- ‘Allow responses to be edited?’ 

(Student może/nie może zmieniać 

swoich odpowiedzi) 

- ‘Display survey results?’ (Student 

może/nie może zobaczyć wyników 

ankiety 

- ‘Save IP address in survey results’ 

(zapisuje w ankiecie numer IP 

komputera, z którego przystąpiono 

do ankiety – można w ten sposób 

“wyśledzić” respondenta) 
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Zadania – Survey Monkey 
 

Zadanie 1: Utwórz konto 

http://www.surveymonkey.com 

Zadanie 2: Utwórz ankietę 

1. Wybierz tematykę; nadaj ankiecie tytuł 

2. Dobierz kolory i tło 

3. Utwórz 5 pytań, każde innego rodzaju 

 

 

 

 

A – Wpisz treść pytania. 

 

B – Jeśli wpisujesz opcje wyboru 

pamiętaj, by po każdej 

nacisnąć klawisz ENTER 

 

Jeśli w tej chwili nie masz pomysłu na pytanie, 

zajrzyj do przykładowych pytań na temat masła 

orzechowego (kliknij na ‘question examples’) i po 

prostu stwórz identyczne pytania w swojej ankiecie 

J 

 



12 | S t r o n a  

Szkolenie 

multimedialne 
 

 

4. Po utworzeniu pytań kliknij na ‘Preview Survey’ (podgląd ankiety). Jeśli 

chcesz ponownie ją edytować, kliknij na przycisk ‘Exit this Survey’ (wyjdź z 

ankiety) znajdujący się w prawym górnym rogu. 

5. Jeśli ankieta jest już gotowa, czas by ją udostępnić światu J. 

 

Zadanie 3: Opublikuj ankietę 

Zaloguj się do naszego kursu na platformie Moodle. 

Znajdź forum pt. ‘Moje SurveyMonkey’. 

Napisz post z prośbą o udzielenie odpowiedzi na twoje pytania i dołącz link do 

swojej ankiety. 

Udziel odpowiedzi na pytania zawarte w dwóch innych ankietach, 

zamieszczonych przez pozostałych uczestników szkolenia. 

Sprawdź wyniki swojej ankiety. 

 

  


