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Projektowanie i publikowanie interaktywnego testu lub formularza ankiety 

Do przygotowania interaktywnego, dostępnego w chmurze cyfrowej formuarza 

ankiety lub testu znakomicie służy Forms, jedna z aplikacji usług Office 365. Gotowe 

formularze mogą funkcjonować samodzielne lub mogą być osadzone w innych aplikacjach, np. 

w prezentacji wytworzonej w Sway. 

Po uruchomieniu tej aplikacji wita nas ekran na którym widoczne są już 

zaprojektowane wcześniej testy lub formularze ankiet oraz przyciski umożliwiające 

utworzenie nowych dokumentów. 

 

Wybranie lub utworzenie nowego dokumentu przeniesie nas do edytora w którym 

można wprowadzić tytuł testu lub formularza ankiety, wprowadzić grafikę, wprowadzić tekst 

wyjaśniający celowość przeprowadzania danego badania oraz zaprojektować pytania. 

Wypełnienie tych wstępnych informacji jest intuicyjne i wystarczy kliknąć w odpowiednie pole 

i wypełnić je tekstem lub wstawić wybrany obraz. 

 



- 2 - 
 

Aby dodać i zaprojektować pytanie należy kliknąć w przycisk Dodaj pytanie, 

a następnie wybrać typ pytania i odpowiednio wypełnić wszystkie potrzebne pola. 

  

Wybranie typu Wybór umożliwia skonstruowanie testu z jedną lub wieloma 

prawidłowymi odpowiedziami. W przypadku testu, należy pamiętać, aby zaznaczyć, które 

odpowiedzi są prawidłowe. 

 

Zaznaczenie opcji „Wiele odpowiedzi” powoduje możliwość wyboru więcej niż jednej 

odpowiedzi, zaś pola Wymagane wymusza udzielenie tej odpowiedzi. 

Kliknięcie w trzy kropki rozwija, w przypadku projektowania formularza ankiety, 

następujące menu: 
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Menu określa kolejne opcje, które można włączyć w projektowanym formularzu. 

Losowa kolejność opcji dotyczy ustawienia losowej zaprojektowanych odpowiedzi. Wybór 

odpowiedzi domyśle wybiera się poprzez zaznaczenie pola przy wybranej odpowiedzi. 

Zaznaczenie Lista rozwijana spowoduje, że odpowiedzi można wybierać z rozwijanej listy 

zaprojektowanych odpowiedzi. Do tekstu pytania można dodać dodatkowy opis po wybraniu 

opcji Podtytuł. 

W przypadku projektowania testu, powyższe menu jest wzbogacone o kolejną opcję 

Matematyczne.  

 

Wybór opcji Matematyczne umożliwia edycje wzorów matematycznych. 

 

 

Kolejnym rodzajem pytania jest Tekst. Ten typ pytania umożliwia wprowadzenie 

przez odpowiadającego odpowiedzi w wydzielonym polu. W przypadku testu odpowiedź ta 

będzie porównywana z podanymi, przez projektującego, odpowiedziami. W przypadku długiej 

odpowiedzi należy zapewnić więcej miejsca na jej wpisanie poprzez uaktywnienie opcji Długa 

odpowiedź. 
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Aplikacja umożliwia wybór kolejnych rodzajów pytań. Kolejnym rodzajem jest Ocena, 

która umożliwia dokonać oceny w dobranej skali nieprzekraczającej górnej granicy 10. Oceny 

dokonuje się wybierając odpowiednią ocenę w polu liczbowym lub zaznaczając odpowiednią 

liczbę gwiazdek. 

 

Kolejny rodzaj pytania to Data. Umożliwia ono wprowadzenie, przez 

odpowiadającego daty w wymaganym formacie. 

Kolejne rodzaje pytań ukryte są pod trzema kropkami. 
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Pytanie typu Klasyfikacja umożliwia ułożenie osobie odpowiadającej w odpowiedniej 

kolejności proponowanych odpowiedzi. 

Likerta jest popularnym rodzajem pytania wykorzystywanym w badaniach 

ankietowym. Polega na ocenie np. w skali pięciostopniowej zgodnie z przedstawionym 

rysunkiem.  

 

Net Promote Score jest kolejnym rodzajem pytania ankietowego, a dotyczy 

prawdopodobieństwa określonego działania, np. z jakim prawdopodobieństwem polecisz 

swoją szkołę znajomemu? 

Formularz ankiety lub test może być podzielony na części. Dokonuje się tego stosując 

podział dokumentu na sekcje. Można je uaktywnić z menu ukrytego pod trzema kropkami pod 

każdym pytaniem. 

Konstrukcja testu lub formularza ankiety nie musi mieć struktury liniowej. Można je 

tak zaprojektować, aby odpowiedzi na poszczególne pytania wywoływały kolejne pytania 

z nich wynikające. Wystarczy po zaprojektowaniu wszystkich pytań przyporządkować kolejne 



- 6 - 
 

pytania poszczególnym odpowiedziom za pomocą funkcji Rozgałęzienie, którą można znaleźć 

rozwijając pole z trzema kropkami Więcej ustawień formularza (górny prawy róg ekranu). 

 

Więcej ustawień formularza zawiera inne funkcje. Zawierają, między innymi, 

możliwość: 

 

• ustawienia dat i godziny pomiędzy którymi 

projektowany test lub formularz ankiety jest 

aktywny, 

• akceptacji odpowiedzi, 

• przygotowania odpowiedzi 

z podziękowaniem, 

• losowego ustawienia pytań, 

• ograniczenia liczby odpowiedzi na test do 1, 

• otrzymywania potwierdzeń na email, 

• zarejestrowania imienia i nazwiska 

odpowiadającego. 
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W aplikacji Forms warto zwrócić uwagę na zakładkę Odpowiedzi, w której wyniki 

testu lub ankiety są prezentowane graficznie i jest możliwość ich edycji w arkuszu 

kalkulacyjnym. 

 

 

Aby ankieta była dostępna dla respondentów należy ją udostępnić. Aplikacja 

umożliwia udostępnianie osobom z organizacji i spoza niej. Można również dla nich 

wygenerować QR Kod. 
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Znajoma ikona Osadzania umożliwia wygenerowanie linku, który po skopiowaniu 

można po wywołaniu tej samej funkcji Osadź w aplikacji Sway umożliwia połączenie 

dokumentów obu aplikacji w całość. 

 

Prezentacja wzbogacona o interaktywny test może być dostępna dla ucznia na ich 

sprzęcie komputerowym, tablecie lub smartfonie. Odpowiedzi na zadane pytania w teście dają 

natychmiast nauczycielowi informacje o wynikach jakie osiągnęli jego uczniowie. 

 


