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SYSTEM BADAŃ AKIETOWYCH WUM 

Krótki przewodnik tworzenia ankiety w systemie ankietowym LimeSurvey 

 

System LimeSurvey jest uniwersalnym narzędziem, które pozwala na stworzenie 

każdej ankiety z dowolną liczbą pytań i ich rodzajów. 

 

Po zalogowaniu się do systemu użytkownik uzyskuje dostęp do interaktywnego 

przewodnika, który krok po kroku pokazuje i wyjaśnia, co należy zrobić, aby sprawnie 

przeprowadzić całą operację tworzenia ankiety. Aby utworzona ankieta dotarła do jej 

potencjalnych odbiorców, należy postępować zgodnie z podpowiedziami 

interaktywnego przewodnika. 

 

W poniższej instrukcji przedstawiono najważniejsze punkty z procesu tworzenia 

ankiety. 

 

Na zaprezentowanych fragmentach zrzutów ekranów zaznaczono najważniejsze 

elementy, na które należy zwrócić uwagę przy tworzeniu nowej ankiety. W tekście 

czerwonym kolorem i kursywą wyróżniono elementy poszczególnych ekranów 

pojawiających się w trakcie tworzenia ankiety, które mają wpływ na prawidłowy 

przebieg procesu tworzenia nowej ankiety. 
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Tworzenie ankiety 

 

Po zalogowaniu się do systemu, tworzenie ankiety rozpoczynamy od kliknięcia 

w pojawiający się kafelek (rysunek 1). 

 

 

Rysunek 1. Ekran rozpoczynający tworzenie ankiety 

 

Na kolejnym ekranie (rysunek 2) należy wpisać Tytuł badania, wskazać w oknie 

Podstawowy język, w którym będzie wprowadzana ankieta. W oknie Wiadomość 

powitalna można wpisać informację dla respondenta na temat badania wyjaśniającą 

np. cel badania, a w oknie Wiadomość końcowa można wpisać słowa podziękowania 

za udział w badaniu. Należy pamiętać, aby po uzupełnieniu informacji na każdej 

pojawiającej się na ekranie stronie zapisać wprowadzone dane (zielony przycisk 

Zapisz w prawym, górnym rogu ekranu). 
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Rysunek 2. Tworzenie ankiety (tytuł, język, wiadomość powitalna i końcowa) 

 

Zapisanie danych wejściowych przenosi pracę nad ankietą do kolejnego ekranu 

(rysunek 3), na którym pojawia się komunikat o utworzeniu nowej ankiety oraz nowe 

elementy, które pozwalają na przystąpienie do wpisywania zawartości ankiety. 

 

Z lewej strony ekranu pojawia się menu z dwoma zakładkami: Ustawienia i Struktura.  

W menu Ustawienia widoczne jest podmenu Menu ankiety, które służy do 

wprowadzania konkretnych pytań (Lista pytań) i tworzenia grup pytań (Lista grup 

pytań). 
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Rysunek 3. Tworzenie grupy pytań 

 

W pierwszej kolejności tworzymy grupy (bloki) pytań. Wciśnięcie w Menu ankiety 

opcji Listy grup pytań otwiera nowe okno, w którym pojawia się opcja Dodaj grupę. 

Jej zaznaczenie pozwala na dodanie grupy pytań. W pojawiającym się oknie 

wpisujemy Tytuł grupy (Rysunek 4). Poniżej możemy wpisać informację o zawartości 

utworzonej grupy pytań.  
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Rysunek 4. Tworzenie grupy pytań i opcje zapisu 

 

Po wpisaniu wszystkich informacji na temat utworzonej grupy w prawym górnym rogu 

mamy do wyboru jedną z trzech opcji: Zapisz, Zapisz i dodaj pytanie, Zapisz i nowa 

grupa. Wybieramy tę, która jest właściwa dla naszej ankiety. Grupa pytań może 

składać się z jednego pytania. Do utworzonej grupy możemy w każdej chwili dodać 

kolejne pytania jeśli uznamy, że jest taka potrzeba, ale przed jej opublikowaniem, 

ponieważ później nie będzie takiej możliwości. 

Wybranie opcji Zapisz pozwala na zapamiętanie nazwy utworzonej grupy i umożliwia 

dodanie do niej pytania. Opcja Zapisz i dodaj pytanie przenosi nas do okna, w którym 

można wpisać treść dowolnego pytania w nowoutworzonej grupie pytań. Opcja 

Zapisz i nowa grupa daje nam możliwość utworzenia kolejnej grupy pytań. 

Można wybrać dowolną z powyższych opcji. Oprogramowanie umożliwia utworzenie 

grupy pytań i wprowadzenie kolejnych pytań ankiety do utworzonej grupy, jak 

również daje możliwość utworzenia wszystkich planowanych grup (bloków) pytań, 

aby w dalszej kolejności uzupełnić je pytaniami, które mają się znaleźć w 

poszczególnych grupach. 
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Po wybraniu opcji Zapisz i dodaj pytanie przechodzimy do ekranu, w którym można 

zacząć wpisywać pytania do utworzonej grupy (rysunek 5). Należy pamiętać 

o wpisaniu kodu pytania (każde pytanie musi mieć własny, niepowtarzalny kod, który 

na początku musi mieć literę i jakieś inne, wyróżniające pytanie oznaczenie, np. P1, 

P2, P3 itd.). Ekran ten umożliwia również wpisanie Tekstu pomocniczego do 

dodawanego pytania.  

 

 

Rysunek 5. Wpisywanie pytania i jego cech do grupy pytań 

 

Bardzo istotnym elementem przy wprowadzaniu każdego pytania jest wybór Typu 

pytania. Dokonuje się tego w Opcjach ogólnych z prawej strony ekranu. Typ pytania 

wybiera się z rozwijalnej listy, która pojawia się po wskazaniu kursorem na okienko 

opisane z lewej strony słowami Typ pytania (rysunek 6). Po kliknięciu tego okienka 

pojawia się lista typów pytań (Pytania tekstowe, Pytania maski, Pytania jednego 

wyboru, Tabele, Pytania wielokrotnego wyboru). Każdy z wymienionych wyżej typów 

pytań ma swoje podmenu, które rozwija się po wskazaniu kursorem na konkretny typ. 

Łącznie dostępnych jest 29 różnych typów pytań. 
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Rysunek 6. Okno wyboru typu pytania 

 

Po wybraniu konkretnego typu pytania pojawia się podgląd wybranego pytania. 

 

W przypadku każdego pytania istnieje możliwość podjęcia decyzji, czy pytanie to ma 

być obowiązkowe. Zaznaczenie opcji Obowiązkowe spowoduje, że respondent nie 

będzie mógł odpowiedzieć na dalsze pytania ankiety, jeśli nie odpowie na pytanie 

oznaczone jako obligatoryjne. 

 

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych dotyczących wprowadzonego 

pytania należy pamiętać o zapisaniu wprowadzonych informacji (przycisk Zapisz 

w prawym, górnym rogu). Obok przycisku Zapisz jest przycisk Zapisz i nowe, który 

po zapisaniu wprowadzonego właśnie pytania umożliwia wprowadzanie kolejnego. 

 

W każdej chwili istnieje możliwość edycji lub podejrzenia wyglądu wprowadzonego 

pytania oraz grupy pytań przed publikacją ankiety.  

 

Aby wykonać którąś z wymienionych operacji, należy kliknąć np. w Listę pytań 

w Menu ankiety po lewej stronie ekranu. W głównej części ekranu pojawi się lista 
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wprowadzonych pytań, a po ich prawej stronie widoczne są ikony w następującej 

kolejności: okno, ołówek, kartka papieru i kosz (Rysunek 7). Po wskazaniu kursorem 

konkretnej ikony pojawia się komunikat informujący o operacji, której można dokonać 

klikając we wskazaną kursorem ikonę. 

 

 

Rysunek 7. Okno puli pytań w ankiecie 

 

Kliknięcie w Listę grup pytań w Menu ankiety po lewej stronie ekranu pokazuje na 

ekranie listę utworzonych grup pytań. Po prawej stronie każdej z grup widoczne są 

ikony w następującej kolejności: plus, ołówek, kartka papieru i kosz. Po wskazaniu 

kursorem konkretnej ikony pojawia się komunikat informujący o operacji, której 

można dokonać klikając we wskazaną kursorem ikonę. 

 

W pytaniach, które wymagają wprowadzenia wariantów odpowiedzi, stworzenia skali 

lub uzupełnienia pól tabeli należy najpierw stworzyć treść pytania i ją zapisać 

a następnie wybrać opcję Edytuj warianty odpowiedzi, gdzie należy wpisać treść 

odpowiedzi (Rysunek 8).  
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Rysunek 8. Edycja wariantów odpowiedzi 

 

System ankietowy umożliwia zarówno zmianę kolejności ukazywania się w ankiecie 

utworzonych grup pytań, jak również kolejności pytań w ramach każdej z grup. 

Istnieje także możliwość przenoszenia poszczególnych pytań między grupami. 

W Menu ankiety z lewej strony ekranu znajduje się opcja Zmiana kolejności 

pytań/grup pytań. Kliknięcie na tę opcję otwiera ekran zatytułowany Organizuj grupy 

pytań/pytania. Aby zmienić kolejność grup lub kolejność poszczególnych pytań, 

należy zaznaczyć wybrane pytanie/grupę i przeciągnąć je na właściwe miejsce. 

Należy pamiętać, aby zawsze zapisywać dokonane zmiany. 
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Rysunek 9. Zmiana kolejności pytań/grup pytań 

 

Autor utworzonej ankiety ma uprawnienia do tworzenia swoich ankiet oraz eksportu 

zebranych w trakcie badania danych. Może również wskazać uczestników swojego 

badania (osób wypełniających ankietę). 

 

Powyższy przewodnik pozwala na utworzenie prostej ankiety. Więcej opcji znajdą 

Państwo we wspomnianym na wstępie interaktywnym przewodniku po systemie 

LimeSurvey oraz na oficjalnej stronie projektu (w języku angielskim):  

https://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual#Manual_-_Table_of_contents 

 

W razie jakichkolwiek pytań na temat niniejszego dokumentu oraz systemu 

ankietowego, można skontaktować się z Biurem Jakości i Innowacyjności 

Kształcenia. 

https://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual#Manual_-_Table_of_contents

