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Udostępnianie ankiety 

Wysyłanie ankiety do użytkowników 

Gdy ankieta jest już gotowa, możemy ją udostępnić. W tym celu w prawym górnym rogu okna 

formularza naciskamy przycisk Wyślij.  

 

Pojawi się poniższe okno, w którym mamy kilka możliwości udostępnienia ankiety. 

 

1. Jeśli jest zaznaczona ikonka koperty  można wpisać adresy e-mail osób, które chcemy poprosić 

o wypełnienie ankiety. Jest to dobry sposób w przypadku, kiedy mamy ściśle określoną grupę 

badawczą i posiadamy adresy e-mail do każdej osoby. Odbiorca w treści wiadomości zobaczy 

poniższe okienko i naciska WYPEŁNIJ FORMULARZ. 

 

2. Jeśli zaznaczymy ikonkę  to pojawi się poniższe okienko, w którym widnieje link do ankiety. 

Link ten można skopiować i rozesłać za pośrednictwem poczty, wkleić w poście na forum 

dyskusyjnym, w postach na Facebooku czy Twitterze, podać link na stronie internetowej szkoły, 

blogu szkoły itp. 
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Zanim pobierzemy ten link warto zwrócić uwagę, że w postaci oryginalnej jest on bardzo długi. 

Warto skorzystać z opcji Skróć URL, bowiem wtedy adres zostaje automatycznie skrócony i ma 

znacznie korzystniejszą do pokazania postać. 

 

3. Jeśli zaznaczymy ikonkę , pojawi się poniższe okienko. Jest w nim widoczny kod HTML 

formularza, dzięki któremu możemy ankietę zamieścić na stronie internetowej. 
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Treść takiego kodu zawiera, oprócz adresu, również wymiary formularza w pikselach. W tej 

wielkości będzie on widoczny na naszej stronie. Można je zmienić, ale trzeba pamiętać, aby przy 

okazji nie zdeformować wyglądu formularza do tego stopnia, że stanie się nieczytelny.  

Przykładowy kod przedstawia się tak, jak poniżej (rozmiary: width – szerokość, height – wysokość):  

<iframe 

src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMx4QTGrhTPgmFqVQw6NmB

ydiIfsvGLxRyW1eHkDqhQeNQQ/viewform?embedded=true" width="640" 

height="1347" frameborder="0" marginheight="0" 

marginwidth="0">Ładuję...</iframe> 

4. Ankietę można też udostępnić bezpośrednio w serwisach Facebook i Twitter, pod warunkiem, że 

biblioteka posiada tam konto. W oknie wysyłania formularza trzeba kliknąć ikonkę odpowiedniego 

serwisu, np. Facebooka. 

 

Aby udostępnić, trzeba zalogować się do swojego konta na Facebooku. W okienku pojawi się już 

przygotowany post. Wystarczy dopisać kilka słów zachęty do wypełnienia ankiety i udostępnić. 
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Wydruk ankiety i zapis w PDF 

Ankietę można wydrukować. Trzeba w prawym górnym rogu okna formularza kliknąć opcję Więcej 

(trzy kropeczki) i z rozwiniętego menu wybrać Drukuj. 

 

Trzeba jednak pamiętać, że formularz ankiety papierze niekoniecznie będzie się prezentować równie 

udanie, co na monitorze komputera.  

Ankietę można zapisać w postaci pliku PDF. Po wybraniu opcji Drukuj, w oknie drukowania trzeba 

zmienić urządzenie docelowe z drukarki, którą używamy (w opisywanym przykładzie jest to drukarka 

HP Deskjet F2200) na opcję Zapisz jako PDF. 

 

 

 


