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Zasady układania pytań
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Internetowy kwestionariusz

•coraz popularniejsze narzędzie - używany w badaniach społecznych i marketingowych

•od 2005 r. służy nam do przepytywania kandydatów i parlamentarzystów z ich 
doświadczenia, motywacji i poglądów

•pomaga szybko dotrzeć do dużej liczby respondentów (pod warunkiem, że 
dysponujemy ich adresami mailowymi)

•pozwala na uniknięcie tzw. „efektu ankietera”

•nie narzuca ograniczeń czasowych: można  go wysłać w każdej chwili i w każdej chwili 
wypełnić

•ekonomiczny: jest wiele darmowych aplikacji np. LimeSurvey, Survey Monkey; 
formularz Google

•ekologiczny: nie ma potrzeby drukowania tysiąca stron, ale…

•…wymaga podstawowej znajomości komputera i internetu
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Zmienia się sposób dotarcia do 
respondenta/kandydata (przez internet) 

ale podstawowe zasady budowy 
kwestionariusza i układania pytań 

pozostają takie same.
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Budowa kwestionariusza

1) Wstęp – wprowadzenie (wyjaśnienie o co chodzi w badaniu; kto je przeprowadza i 

dlaczego, instrukcja; oszacowanie ile czasu zajmie wypełnienie kwestionariusza; 

kontakt do „pomocy technicznej”

2) Część właściwa – zestaw pytań (jeśli to możliwe, to pogrupowane w bloki 

tematyczne; kolejność: informacje podstawowe, kontaktowe, biograficzne, motywy 

kandydowania, pozostałe działy) 

3) Zakończenie – podziękowania (informacje o tym, gdzie i kiedy będzie wyświetlony 

kwestionariusz)
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Wstęp
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Instrukcja
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Przykładowy podział na bloki 
tematyczne
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Zakończenie
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Zasady ogólne - język

1) Powinien być prosty – unikamy skomplikowanych sformułowań i (jeśli to 

możliwe) specjalistycznego słownictwa, opieramy się na konkretach

2) Używamy form grzecznościowych: Pan/Pani

3) Używamy form męskich i żeńskich

4) Dbamy o poprawność – sprawdzamy, czy wszystko jest zrozumiałe i czy nie 

popełniliśmy błędów ortograficznych/interpunkcyjnych/gramatycznych

5) Unikamy wartościowania, wskazywania  na swoje preferencje, pytań i 

odpowiedzi sugerujących
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Zasady ogólne – przykład
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Zasady ogólne – gdzie jest błąd?

Czy pan/pani też uważa, że należy przeznaczyć 
więcej pieniędzy w budżecie Gminy na pomoc 
biednym i niedożywionym dzieciom?
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Zasady ogólne – odpowiedź

brak wielkich liter; sugerujące wprowadzanie

Czy Pan/Pani też uważa, że należy przeznaczyć 
więcej pieniędzy w budżecie gminy na pomoc 
biednym i niedożywionym dzieciom?

błąd ortograficzny

Co to znaczy więcej? Zbyt ogólne sformułowanie. Nacechowany 
emocjonalnie język
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Zasady ogólne – gdzie jest błąd?
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Zasady ogólne – odpowiedź
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Układanie pytań

1) Musimy określić – „czego się chcemy dowiedzieć”

2) Zasada od „ogółu do szczegółu” – tzw. „odwrócony lejek”

3) Stopniowanie trudności – od pytań prostszych („na rozgrzewkę”) do 

trudniejszych

4) Unikamy łączenia wątków –  nie pytamy o kilka rzeczy jednocześnie

5) Instrukcja w każdym pytaniu (ile odpowiedzi można wybrać)

6) Numerujemy pytania

7) Dobór rodzaju pytania (otwarte vs. zamknięte)

* pytania filtrujące
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Układanie pytań – gdzie jest błąd?

Tak Nie Nie mam 
zdecydowanej 
opinii w tej 
sprawie.

Należy zrównać wiek emerytalny 
kobiet i mężczyzn

Należy zlikwidować KRUS

Należy zlikwidować przywileje 
emerytalne górników

Należy zlikwidować przywileje 
emerytalne służb mundurowych, 
sędziów i prokuratorów

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
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Układanie pytań - odpowiedź

Tak Nie Nie mam 
zdecydowanej 
opinii w tej 
sprawie.

Należy zrównać wiek emerytalny 
kobiet i mężczyzn

Należy zlikwidować KRUS

Należy zlikwidować przywileje 
emerytalne górników

Należy zlikwidować przywileje 
emerytalne służb mundurowych, 
sędziów i prokuratorów

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
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Różne rodzaje pytań

1) Pytania zamknięte – mają z góry określone warianty odpowiedzi

• Pytania zamknięte alternatywne: tak/nie/nie ma zdania

• Pytanie kafeteria zamknięta

• Pytanie kafeteria półotwarta

* pytania jednokrotnego/wielokrotnego wyboru

2) Pytania otwarte -  brak gotowej odpowiedzi



mamprawowiedziec.pl

Pytania otwarte - przykłady
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Pytanie zamknięte - przykład
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pytania otwarte vs. pytania zamknięte

 
      

 

 
  PYTANIA OTWARTE PYTANIA ZAMKNIĘTE 

 

 

Z
A

L
E

T
Y

 

możliwość uzyskania bardziej 
dokładnych, różnorodnych 
odpowiedzi; 
swoboda odpowiedzi 

łatwiej porównywać 
odpowiedzi; 
odpowiedź wymaga mniej 
wysiłku; 
można je szybciej sprawdzić 

  

 

W
A

D
Y

 zdawkowe odpowiedzi; 
zniechęcenie do wypełnienia 
całego kwestionariusza; 
wymagają więcej wysiłku ze 
strony respondenta 

pobieżne potraktowanie 
tematu; 
trudniejsze do skonstruowania 
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Pytania zamknięte – na co warto zwrócić 
uwagę?

1) Sprawdzenie rozłączności odpowiedzi (czy zakresy odpowiedzi nie nachodzą na 
siebie)

Przykład: Prosimy podać/zaznaczyć swój wiek:

a) 0 – 10

b) 11 – 20 

c) 21 – 30

d) 30 – 40

e) 41 – 50

f) 51 – 60

g) 61 – 70
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Pytania zamknięte – na co warto zwrócić 
uwagę?

Wyczerpanie kafeterii odpowiedzi – czy zostały wskazane wszystkie 
opcje?

(jeśli mamy obawy, że tak nie jest, wówczas warto stworzyć pytanie 
półotwarte i pozostawić pole do wpisania innych propozycji)
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