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Wyświetlanie pytań w zależności od odpowiedzi  

Tworzenie ankiety z podziałem na sekcje od podstaw 

Pytania jednokrotnego wyboru można wykorzystać do przejścia do zestawu pytań różnego w zależności 

od udzielonej odpowiedzi. W tym celu należy podzielić formularz na sekcje (strony). W przykładowej 

ankiecie opisanej w tym materiale zostały wstawione cztery sekcje. Jak to zrobić? 

Po otworzeniu nowego formularza ankiety wstawiamy najpierw podział na sekcje.  

 

W sekcji pierwszej wpisujemy tytuł ankiety, wprowadzenie oraz jedno pytanie filtrujące. 

 

Dodajemy nową sekcję. W sekcji drugiej zamieszczamy pytania dla osób, które miały już kontakt 

z biblioteką, czyli korzystają z biblioteki. 
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Dodajemy nową sekcję. W trzeciej sekcji zamieszczamy pytania dla uczniów, którzy nie korzystają 

z biblioteki szkolnej. 

 

Dodajemy nową sekcję, w której znajduje się Podsumowanie.  

 

Teraz należy skonfigurować ankietę w taki sposób, aby ankietowany po udzieleniu w pierwszym 

pytaniu „Czy korzystasz z biblioteki szkolnej?” odpowiedzi „Nie” został przekierowany do sekcji trzeciej, 

gdzie zamieszczone jest pytanie dla osób, które nie korzystają z biblioteki szkolnej, a później do sekcji 
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czwartej z podsumowaniem. Osoba, która na to pytanie udzieli odpowiedzi twierdzącej powinna zostać 

przekierowana do sekcji (stron) z pytaniami dotyczącymi działalności i zbiorów biblioteki. 

Otwieramy do edycji pytanie „Czy korzystasz z biblioteki szkolnej?” i wybieramy Przejdź do sekcji 

w oparciu o odpowiedź. 

 

Przy odpowiedzi „TAK” klikamy w strzałkę przy opcji Przejdź do następnej sekcji i wskazujemy sekcję 

drugą, nazwaną „Pytania dla czytelników”. 
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W podobny sposób ustalamy, do której sekcji ma być przeniesiony ankietowany, jeśli wybierze 

w pytaniu pierwszym odpowiedź „Nie” – wskazujemy Przejdź do sekcji 3 (Dlaczego nie przychodzisz 

do biblioteki?) z pytaniem o powody.  

 

 

W zależności od udzielonej odpowiedzi w pytaniu pierwszym (filtrującym) uczniowie odpowiadają na 

pytania dla nich przeznaczone.  

Po udzieleniu pytań powinni przejść do sekcji ostatniej, czyli podsumowania. Pod ostatnim pytaniem 

dla uczniów, którzy są czytelnikami biblioteki, znajduje się tekst: Po sekcji 2  Przejdź do następnej 

sekcji. Nie chcemy, żeby uczeń przeszedł do sekcji 3 z pytaniami dla uczniów, którzy nie korzystają 

z biblioteki. Klikamy w widoczną przy tej opcji strzałkę. 
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Z rozwiniętej listy wybieramy Przejdź do sekcji 4 (Podsumowanie). 

 

Podobnie robimy z ostatnim pytaniem dla uczniów, którzy nie korzystają z biblioteki. Pod pytaniem 

klikamy w strzałkę i wybieramy Przejdź do sekcji 4 (Podsumowanie). 

 

 

Dodawanie sekcji w przygotowanej już ankiecie 

Jeśli mamy już przygotowaną ankietę, gdzie z pytania do pytania przechodzi się w sposób liniowy, 

a okazuje się, że niezbędne jest podzielenie pytań na sekcje, jest to możliwe. 

Zaznaczamy pierwsze pytanie przez kliknięcie i wybieramy Dodaj sekcję. 
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Pytanie pierwsze (zaznaczone będzie obejmowała sekcja 1, natomiast wszystkie pozostałe znajdą się 

na razie w sekcji 2.  

 

Ponieważ pytanie 1 było pytaniem filtrującym i dzieliło osoby wypełniające ankietę na dwie grupy: 

uczniowie korzystający z biblioteki i uczniowie, którzy nie korzystają z biblioteki. Kolejne pytania muszą 

być więc podzielone na dwie grupy. 

W sekcji 2 znajdą się pytania dla uczniów, którzy korzystają z biblioteki, czyli czytelników. Ponieważ 

wstawiona sekcja nie ma tytułu, wpisujemy „Pytania dla czytelników”.  
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Przesuwamy do tej sekcji wszystkie pytania znajdujące się w ankiecie, które powinny się tutaj znaleźć. 

Jest to bardzo proste, wystarczy złapać za odpowiedni przycisk lewym klawiszem myszy i przesunąć 

pytanie. 

 

Teraz wstawimy trzecią sekcję, w której będą pytania dla uczniów, którzy nie korzystają z biblioteki. 

Klikamy w ostatnie pytanie dla nich przeznaczone i wybieramy Dodaj sekcję. 
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Wpisujemy tytuł sekcji i sprawdzamy, czy znajdują się w niej wszystkie pytania przeznaczone dla osób, 

które nie korzystają z biblioteki szkolnej. 

 

Pozostała jeszcze ostatnia część ankiety, czyli „Podsumowanie”. Do niej docelowo powinni trafić 

wszyscy wypełniający ankietę. Zaznaczamy ostatnie pytanie przed podsumowaniem i dodajemy nową 

sekcję. Nadajemy jej tytuł i wpisujemy opis. 
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