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Strony ankiety i jej wygląd 

Po zalogowaniu się na konto wybieramy przycisk pozwalający na utworzenie ankiety  

Pojawi się okno z możliwością wyboru sposobu utworzenia ankiety. Będziemy ją tworzyć samodzielnie, 

od podstaw, bo taki sposób daje możliwość pełnego decydowania o wyglądzie ankiety, rodzaju 

i kolejności pytań. Wybieramy więc Rozpocznij nową ankietę. 

 

Pojawi się okno, w którym musimy podać nazwę (tytuł) swojej ankiety.  Wpisujemy nazwę i naciskamy 

przycisk KONTYNUUJ. 

 

Pojawi się edytor ankiety, ale zanim zaczniemy ją tworzyć, trzeba zapoznać się z poniższymi 

informacjami o rodzajach stron w ankiecie. 

Rodzaje stron w ankiecie  

Zanim rozpoczniemy pracę musimy wiedzieć, że każda tworzona w Survio ankieta złożona jest z trzech 

typów stron:  

 Strona początkowa(tytułowa) – tutaj zamieszczamy informacje, jaki jest cel ankiety, kto ją 

opracował, zachęcamy do jej wypełnienia itp.  

 Strony z pytaniami. W dłuższych ankietach warto utworzyć więcej stron i na każdej z nich 

umieścić pytania, które do siebie logicznie pasują. Ankietę z 10 pytaniami można podzielić na 

przykład tak: jedna strona z wszystkimi 10 pytaniami lub 10 stron z jednym pytaniem na 

stronie, lub 5 stron z dwoma pytaniami na stronie itd. 

 Strona kończąca ankietę (ostatnia strona), na której wyświetlone jest podziękowanie dla 

respondentów, ale możliwość jej edycji dostępna jest tylko w planie Premium. 

Budowanie ankiety polega na dodawaniu kolejnych stron i zamieszczaniu na nich pytań. 
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Strona tytułowa 

Po dodaniu tytułu ankiety naciskamy przycisk KONTYNUUJ i przechodzimy do kolejnego kroku, czyli 

edytowania strony tytułowej. Znajdziemy się na karcie Ankieta, widocznej na pasku w górnej części 

okna edytora ankiety.  

Widzimy stronę tytułową ankiety. Chociaż nad tytułem ankiety widnieje przycisk pozwalający na 

dodanie własnego logo, to w planie darmowym nie jest to możliwe. 

Jest tam widoczny tytuł ankiety podany wcześniej i domyślne wprowadzenie. Tekst tytułu ankiety 

można zmienić. Wystarczy kliknąć w widoczny tekst, a otworzy się on w trybie edycji. Można go 

poprawić, usunąć i wpisać nowy itd. Tego tekstu nie można formatować. 

 

Poniżej znajduje się okno z tekstem wprowadzenia, który można formatować, to znaczy pogrubić, 

pochylić, wyrównać w poziomie. Wstawienie obrazu i hiperłącza w tekście wprowadzenia dostępne 

jest wyłącznie w planie płatnym. 
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Dodawanie stron  

Kiedy strona tytułowa ankiety jest już przygotowana, możemy rozpocząć dodawanie pytań.  

Domyślnie jest wstawiona Strona 1, widoczna w lewym panelu. Naciskamy przycisk dodawania pytania 

widoczny w środkowej części okna.  

 

Pojawi się okno z różnymi rodzajami pytań, które zostaną omówione w oddzielnym materiale. 

 

Jeśli chcemy dodać nową stronę klikamy w przycisk + Dodaj stronę znajdujący się w lewym panelu 

okna edytora. W ten sposób dodajemy każdą nową stronę ankiety. 
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Usuwanie stron  

Każdą wstawioną stronę można usunąć. W tym celu w lewym panelu z wykazem stron przy stronie do 

usunięcia naciskamy lewym klawiszem myszki trzy kropki. Wyświetli się menu kontekstowe, z którego 

wybieramy opcję Skasuj stronę. 

 

Pojawi się małe okienko, w którym zatwierdzamy usunięcie strony. 

 

UWAGA! Gdy zatwierdzimy usunięcie, zniknie strona z wszystkimi pytaniami, które się na niej 

znajdowały i nie będzie możliwości cofnięcia tego kroku.  

Strony początkowej (tytułowej) nie możemy usunąć, jest integralną częścią każdej ankiety. 

Przenoszenie stron  

Każdą stronę (wraz z zamieszczonymi na niej pytaniami) można przenieść. W tym celu w lewym panelu 

z wykazem stron klikamy w trzy kropki przy nazwie strony, którą chcemy przenieść w inne miejsce 

i z menu kontekstowego wybieramy Przesuń w dół lub Przesuń w górę. Wybrana strona zmieni  

kolejność na liście stron ankiety. 

 

Wygląd stron ankiety 

Można zmienić wygląd ankiety (kolorystykę tła, tekstów, treści formularza i przycisków nawigacyjnych. 

W oknie edytora ankiety trzeba kliknąć w ikonę pędzla widoczną po prawej stronie okna. 
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Po kliknięciu wyświetli się panel z kolorami. Wybieramy gotową paletę, która najbardziej nam 

odpowiada. Zmiana kolorów automatycznie pojawi się na wszystkich stronach ankiety (strona 

początkowa, strony z pytaniami), przy czym trzeba pamiętać, że nie można ustawić kolorystyki innej 

dla każdej ze stron. Zmiana kolorów dotyczy całej ankiety. 

 

Jeśli przy wybranej palecie kolorów naciśniemy w ikonkę ołówka, będziemy mieć możliwość ręcznej 

modyfikacji kolorów dla każdego elementu ankiety. 

 

Survio umożliwia wstawienie obrazu jako tła ankiety. Trzeba kliknąć w powyższym oknie w ZAŁADUJ 

OBRAZEK i wybrać z dysku odpowiednią grafikę.  

Polecane maksymalne wymiary obrazka do własnego tła to 1600 x 1200 pikseli ewentualnie  

1600 x 900pikseli. Maksymalna wielkość nie powinna przekroczyć 2 MB. Polecane formaty obrazków 

to JPG i PNG. 
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Można kliknąć też w pole obok opcji Nakładanie i nałożyć kolorowy filtr na obraz. Można też użyć 

suwaka, żeby ustawić przezroczystość.  

Jeśli nie chcemy mieć obrazu jako tła ankiety, naciskamy ikonkę kosza. 

 

Można włączyć podgląd  i zobaczyć w nowej karcie, jak ankieta będzie wyglądała. 

Przycisk ROZPOCZNIJ ANKIETĘ TERAZ będzie aktywny dla respondentów po opublikowaniu ankiety 


