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Testowanie i udostępnianie ankiety 

Testowanie ankiety 

Wysłanie ankiety do respondentów zawsze powinno poprzedzić jej testowanie. Trzeba jednak wiedzieć 

i o tym pamiętać, żeby wysyłać do testowania docelowy adres URL ankiety, nie testowy! Z adresem 

testowym ankieta nie będzie zbierać i przechowywać danych, jeśli nie zaznaczy się tego. 

Przykład adresu testowego: 

https://www.survio.com/survey/d/K2W2K0G8J9K43S9E?preview=1 

Przykład docelowego adresu URL ankiety: 

https://www.survio.com/survey/d/H1N7Q9RY1P1U6P1J 

Podczas testowania należy sprawdzić, czy wpisane teksty nie zawierają błędów ortograficznych, 

gramatycznych, interpunkcyjnych, literówek itd. Trzeba zwrócić uwagę, czy pytania i odpowiedzi są 

zrozumiałe itd. 

Żeby uruchomić tryb testowy (podgląd), w edytorze ankiety klikamy w ikonkę Podgląd w górnym 

menu. Pojawi się okno, w którym klikamy KONTYNUUJ. W trybie podglądu nasze testowe odpowiedzi 

nie będą przechowywane. 

 

Można jednak w powyższym oknie skorzystać z linku kliknij tutaj, a wtedy będą przechowane również 

testowe odpowiedzi. Nie jest to jednak wskazane. Jeśli w ramach testowania zapiszemy swoje 

odpowiedzi, będą one przeinaczać wyniki uzyskane na podstawie rzeczywistych, uzyskanych od 

respondentów odpowiedzi. 

Udostępnianie ankiety 

Po stworzeniu i przetestowaniu ankiety można ją udostępnić i zacząć zbierać odpowiedzi. W edytorze 

ankiety klikamy na link Zbieranie odpowiedzi w górnym menu. 

Najpierw zobaczymy link do ankiety (jej adres URL), który można skopiować i wysłać do osób, które 

mają wypełnić ankietę, czyli do respondentów. Dla łatwego skopiowania linku do schowka, klikamy 

przycisk Kopiuj, a następnie wklejamy go np. na blogi klasowe, na stronie internetowej, wysyłamy w 

treści wiadomości e-mail, w oknie komunikatora Skype, przez platformę Teams i inne dostępne 

możliwości komunikacji z respondentami. 
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Ankietę możemy udostępnić w popularnych serwisach społecznościowych, pod warunkiem, że mamy 

w nich założone konto biblioteki. Najbardziej popularnym serwisem jest w tej chwili Facebook, dlatego 

w części Sieć społeczna wystarczy kliknąć w przycisk UDOSTĘPNIJ NA FB, nastąpi połączenie 

z serwisem, a my otrzymamy już przygotowany post do opublikowania. 
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Jeśli chcielibyśmy udostępnić ankietę wykorzystując inne możliwości, trzeba kliknąć w okienku Sieć 

społeczna opcję Inne usługi. Pojawi się poniższe okno. Wystarczy kliknąć w odpowiednią, dostępną w 

planie darmowym opcję i ankietę udostępnić. 

 

Kolejna możliwość, to zaproszenie respondentów do wypełnienia ankiety poprzez e-mail (Zaproszenia 

e-mail), niestety w planie darmowym ta opcja nie jest dostępna. 

Można za to uzyskać kod do osadzenia ankiety na stronie internetowej czy blogu (Iframe) bezpośrednio 

w treści strony. Klikamy w przycisk UZYSKAJ KOD. Pojawi się poniższe okienko, w którym wystarczy 

nacisnąć KOPIUJ i skopiować kod osadzający ankietę na stronie internetowej. 

 

Tu warto zauważyć, że aplikacja proponuje stałe wymiary iframe, czyli okienka, w którym ankieta się 

pojawi po osadzeniu jej na stronie. Te wymiary są podane w pikselach.  

Można zdjąć zaznaczenie z pozycji Stałe wymiary iframe i określić procentowo wymiary okna ankiety. 

Będzie się ona wyświetlała wtedy prawidłowo na każdym urządzeniu, niezależnie od wielkości 

monitora/wyświetlacza. 
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Survio pozwala tak osadzić ankietę na 

stronie, że będzie się otwierała 

w wyskakującym oknie. Wybieramy 

Wyskakujące okno i klikamy w przycisk 

UZYSKAJ KOD, pojawi się poniższe okno. 

Naciskamy KOPIUJ i wklejamy skopiowany 

kod do źródła strony internetowej. 

Jeśli pozostawimy zaznaczenie przy opcji 

Otwórz po załadowaniu strony, ankieta 

pojawi się automatycznie po uruchomieniu 

strony w dodatkowym (wyskakującym) 

okienku. 

 

Mamy też inne metody udostępniania ankiety. 

 

Na stronie internetowej można zamieścić tylko przycisk kierujący do ankiety. Jeśli przy tej pozycji 

naciśniemy Uzyskaj kod → pojawi się poniższe okienko. Widać w nim podgląd przycisku. Można 

zmienić tekst widoczny na przycisku na własny, wybrać inny kolor przycisku i kolor czcionki. 
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Jest też możliwość wygenerowania kodu QR. Wybieramy Pobierz kod QR→ przycisk i zapisujemy na 

dysku komputera kod w postaci pliku JPG, PNG lub SVG. 

 

Można kod wydrukować i rozwiesić w klasie, szkolnym korytarzu, wstawić na stronę internetową, 

bloga, serwis społecznościowy, zamieścić w prezentacji, dokumencie tekstowym itd. 

Ankietę można pobrać w formacie PDF i później ją wydrukować. Trzeba nacisnąć Pobierz & Wydrukuj 

i zapisać plik w odpowiedniej lokalizacji na dysku komputera lub od razu wydrukować. 

 

 


