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Analiza wyników ankiety 

Miesięczny limit ilości zgromadzonych odpowiedzi 

W Survio nie ma ograniczenia liczby stworzonych ankiet ani liczby pytań, natomiast wszyscy 

użytkownicy konta Free mają ustawiony limit na 100 zgromadzonych odpowiedzi miesięcznie (miesiąc 

kalendarzowy), przy czym jedna odpowiedź to jedna wypełniona i wysłana ankieta. To ograniczenie 

dotyczy całego konta, niezależnie od liczby ankiet, np.: 

• Mamy jedną ankietę, możemy w ciągu miesiąca zebrać maksymalnie 100 odpowiedzi. 

• Mamy dwie ankiety, możemy w ciągu miesiąca w obu ankietach łącznie zebrać maksymalnie 

100 odpowiedzi. 

W nowym miesiącu limit 100 odpowiedzi miesięcznie ponownie obowiązuje. 

Dla konta Free Survio przechowuje wszystkie przychodzące odpowiedzi, nawet jeśli przekroczą limit 

100 odpowiedzi, ale nadwyżka odpowiedzi zostaje usunięta z serwera po 30 dniach.  

Wszystkie przygotowane przez nas ankiety znajdują się w zakładce Moje ankiety. 

 

Przy każdej ankiecie jest informacja o udzielonej liczbie odpowiedzi na ankietę. Oprócz tego jest ikonka 

w kształcie trzech kropek. Jeśli w nią klikniemy, rozwinie się menu, w którym można wybrać opcję 

Dezaktywuj ankietę – wtedy respondenci nie będą mogli jej wypełniać.  

Dodatkowo jest ikonka wyświetlająca zebrane odpowiedzi. Do wyników ankiet można też przejść 

w oknie otworzonej ankiety, wybierając z górnego menu przycisk WYNIKI. 
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Karta „Analiza wyników” 

W tej części znajdują się ogólne zestawienia odpowiedzi udzielonych na każde pytanie przez 

respondentów. W oknie znajdują się do pobrania w różnych formatach Całkowite wyniki 

i Indywidualne odpowiedzi, ale niestety ta opcja jest dostępna wyłącznie w planie płatnym.  

Oprócz tego są zaprezentowane poszczególne pytania ze zbiorczymi odpowiedziami, np. w formie 

wykresów. 

 

W każdym okienku pytania z odpowiedziami można kliknąć w Otwórz szczegóły wykresu. 

 

Pojawi się dodatkowe okno ze szczegółami odpowiedzi udzielonych na dane pytanie. 
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Po prawej stronie okna pytania znajdują się Ustawienia, pozwalające na zmianę typu wykresu, sposób 

wyświetlania danych (wartości liczbowe lub procentowe). Można też posortować dane oraz zmienić 

schemat kolorów wykresu, a także zadecydować, czy na wykresie mają być pokazywane wartości.  

Dodatkowo po najechaniu kursorem myszy na wybraną kolumnę wyświetlana jest informacja, jakie to 

było pytanie i ile razy ta odpowiedź była wybrana.  

 

Dla każdego rodzaju zebranych danych będą możliwe inne sposoby prezentacji wyników. Trzeba po 

prostu sprawdzać w Ustawieniach, który sposób będzie nam najbardziej odpowiadał i będzie najpełniej 

i najbardziej czytelnie przedstawiał zebrane dane. 

Bardzo ciekawą opcją jest prezentacja zebranych danych tekstowych. Mogą być one zaprezentowane 

w postaci tabeli lub w postaci chmury słów. 
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Karta „Indywidualne odpowiedzi” 

Po wybraniu tej zakładki zobaczymy tabelę, w której poszczególne wiersze stanowią poszczególne 

odpowiedzi (wypełnione ankiety), a kolumny pytania naszej ankiety. Przypomina to zestawienie 

wykonane w arkuszu kalkulacyjnym. Przy każdej odpowiedzi znajduje się data wysłania ankiety. 

 

Pod odpowiedziami znajduje się ikonka kosza Usuń. Można dowolną odpowiedź zaznaczyć i usunąć 

z zestawienia (np. w sytuacji, kiedy widać, że ankietę wypełnił ktoś dla żartów).  
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Można także wyłączyć wybraną odpowiedź i nie będzie ona wtedy liczona w zestawieniach. Trzeba 

zaznaczyć daną odpowiedź i wybrać opcję Ukryj. 

 

Jeśli chcemy pytanie przywrócić do zestawienia ogólnego, klikamy w Pokaż. 

 

Można też kliknąć w numer odpowiedzi (np. #1, #2 itd.), żeby obejrzeć odpowiedzi udzielone przez 

poszczególne osoby w bardziej wizualny sposób. Jest tam też podany czas wypełnienia ankiety oraz 

źródło, czyli wskazanie, czy respondent korzystał z bezpośredniego linku, czy też np. ze strony 

internetowej, na której była ankieta opublikowana. 
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Karta  „Statystyka ankiety” 

W tej zakładce znajdują się zbiorcze statystyki dotyczące wypełniania ankiet. 

 

Karta „Udostępnij wyniki” 

Możliwość udostępniania wyników online możliwa jest wyłącznie w planie płatnym. 

 

 


