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Podstawowe zasady konstruowania ankiet 

Ułożenie kwestionariusza ankiety jest pozornie proste, ale trzeba mieć świadomość, że nawet na pozór 

nieistotne kwestie, jak chociażby kolejność pytań, mają duże znaczenie dla efektu końcowego badania 

czyli wyników. 

Kwestionariusz ankiety zwykle składa się z następujących części: 

 Tytuł – bardzo istotny, powinien nawiązywać do tematyki badania, wskazując respondentowi, 

jakiego obszaru tematycznego będą dotyczyć pytania. Odpowiednie zatytułowanie ankiety 

pozwoli na zainteresowanie respondentów i zachęcenie do wzięcia udziału w badaniu. 

Dopuszcza się także umieszczanie samego słowa „ANKIETA” zamiast konkretnego tytułu. 

 Krótki wstęp, w którym podaje się, kto badanie przeprowadza, w jakim celu i czego ono 

dotyczy. W tej części zwykle umieszcza się informację o tym, że ankieta jest w pełni 

anonimowa, prośbę o udzielenie szczerych odpowiedzi, zapewnienie o poufności 

i anonimowości badania i respondenta (oba te elementy są kluczowe z punktu widzenia etyki 

badań). 

 Pytania – część zasadnicza, zawierająca pytania zamknięte (z listą odpowiedzi do wyboru) lub 

otwarte (z pozostawionym pustym miejscem na odpowiedź). Kwestionariusz ankiety oprócz 

pytań może też zawierać stwierdzenia, do których ankietowany ma się ustosunkować. 

Najczęściej stosuje się w takim przypadku skalę Likerta, czyli listę pięciu odpowiedzi do wyboru: 

Zdecydowanie tak/Raczej tak/Nie mam zadania/Raczej nie/Zdecydowanie nie. Czasami stosuje 

się 7 stopniową skalę Likerta, która ma postać: Zdecydowanie nie/Nie/Raczej nie/Nie mam 

zdania/Raczej tak/Tak/Zdecydowanie tak. 

 Metryczka – końcowa część ankiety, w której badani określają swoje dane demograficzne. 

Zbierane są tam informacje przydatne przy analizie wyników, takie jak płeć, wiek, 

wykształcenie, klasa itp. 

Ankieta nie powinna być zbyt długa. Za bardzo rozbudowany kwestionariusz może zniechęcić 

respondenta do udziału w ankiecie lub spowodować, że przerwie jej wypełnianie. Przy określaniu 

długości ankiety powinno się brać też pod uwagę czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi. 

Planując tworzenie ankiety, należy przemyśleć, na jakie pytanie ma udzielić odpowiedzi, czego chcemy 

się dowiedzieć. Warto sporządzić listę informacji, które zamierzamy otrzymać i uporządkować je 

według ważności. Na ich podstawie można ułożyć pytania, pozwalające uzyskać informacje, które będą 

nam potrzebne, dlatego kluczowy jest taki sposób formułowania kwestionariusza, aby uzyskać jak 

najwięcej wiarygodnych informacji.  

Trzeba zadbać, aby w ankiecie znalazły się tylko pytania najważniejsze dla przeprowadzanego badania. 

Nie należy tworzyć pytań, które nie prowadzą do rozwiązania problemu badawczego. 

Pytania powinny być sformułowane jednoznacznie, pozbawione dwuznaczności, aby każdy mógł je 

zrozumieć. Zbyt zawiłe sformułowania mogą wpłynąć na rzetelność wyników, ale też zniechęcić do 

dalszego wypełniania kwestionariusza.  

Zamiast konstruować przesadnie szczegółowe pytania, warto rozbić je czasem na 2-3 mniej 

szczegółowe, ale bardziej precyzyjne i przejrzyste. 
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Należy unikać terminów specjalistycznych, branżowego słownictwa oraz słów pochodzących z języka 

obcego. Respondenci mogą chcieć pominąć pytania, które będą dla nich niezrozumiałe. Istotną kwestią 

jest też trzymanie się zasad poprawnej polszczyzny. 

Nie powinno się w kwestionariuszu stosować pytań stronniczych, sugerujących konkretną odpowiedź. 

Warto też używać pytań filtrujących, które na wstępie wyłonią ważnych respondentów z punktu 

widzenia badania. Przykładowo, jeżeli w ankiecie występuje pytanie: „Jak często korzystasz z gotowych 

materiałów z internetu?”, warto najpierw zapytać „Czy korzystasz z gotowych materiałów 

z internetu?”. W takim wypadku osoby, które nie korzystają z takich gotowych materiałów, 

automatycznie zostaną przeniesione w inne miejsce kwestionariusza lub na jego koniec. Pozwoli to na 

wyeliminowanie błędnych odpowiedzi lub niepełnych ankiet. Oczywiście taką możliwość zastosowania 

pytań filtrujących dają wybrane narzędzia do tworzenia ankiet online. 

Trzeba dokładnie rozdzielać pytania na zasadzie: jedno pytanie–jeden problem. Nie można zastosować 

dwóch partykuł pytających w jednym pytaniu, podczas gdy odpowiedzi pasują tylko do jednej z nich, 

np. pytanie „Czy i kiedy sięgasz po gotowe materiały do internetu?” z odpowiedziami „Tak” i „Nie”. 

Zestaw odpowiedzi na pytanie zamknięte nazywany jest kafeterią. Trzeba dołożyć starań, aby dać 

ankietowanemu możliwość wyboru wszystkich, a nie tylko niektórych opcji, które wydają się dla nas 

istotne. Jest to dość trudne, dlatego warto stosować odpowiedzi typu „inne – jakie?” na sformułowanie 

własnej odpowiedzi (pytania półotwarte). 

W ankiecie stosuje się pytania zamknięte i otwarte, ale lepiej jest stosować pytania zamknięte, gdyż 

ten typ pytania preferują ankietowani. Udzielanie dłuższej odpowiedzi zajmuje więcej czasu, niż wybór 

z kilku wariantów. Oczywiście w ankiecie nie unikniemy zastosowania pytań otwartych, ale nie 

powinno być ich zbyt wiele. 

Jeśli zastosujemy pytania z odpowiedziami określającymi jakiś przedział, to trzeba unikać sytuacji, kiedy 

jedna wartość odpowiedzi znajduje się w dwóch różnych miejscach. Przykład tak skonstruowanych 

odpowiedzi znajduje się poniżej. 

 

Należy pamiętać, że respondenci mogą nie mieć wyrobionego zdania na każdy z postawionych 

problemów. Warto więc zamieścić w kafeterii opcję – „nie mam zdania” lub „nie wiem”. 

Powinno się unikać rozpoczynania pytań od zwrotów „Wszyscy wiedzą, że…”, „Jak wiadomo…”, 

„Zawsze..”, „Żaden”, „Nigdy” itp. oraz bezosobowego zwracania się do badanych. 

Trzeba stosować jednolitą formę odnoszenia się do wypełniającego ankietę. Jeżeli zastosujemy 

oficjalną formę „Pan/Pani/Państwo”, to powinno się ją konsekwentnie stosować w całej ankiecie i nie 

zmieniać na „Co Cię interesuje?” lub na odwrót. Wprowadza to zamęt i jest jednym z podstawowych 

błędów. Oczywiście w ankiecie kierowanej do uczniów można zastosować formę mniej oficjalną, ale 
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w ankietach kierowanych do szerokiego grona odbiorców (nauczycieli, rodziców) bezpieczniej jest 

zastosować formę oficjalną. 

Po utworzeniu ankiety warto przetestować ją na kilku znajomych osobach. Może okazać się, że niektóre 

rzeczy są niezrozumiałe dla osób wypełniających. Warto zebrać ich uwagi i poprawić kwestionariusz, 

jeśli zajdzie taka potrzeba. 


