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plan zajęć
• wstęp do badań ilościowych
• etapy realizacji badania
• techniki realizacji badań
• dobór prób w badaniach
• narzędzie badawcze: główne założenia
• projektowanie narzędzi badawczych

• złote zasady tworzenia kwestionariusza
• błędy w narzędziach
• rodzaje skal
• kwestionariusz: język, wygląd, pilotaż
• realizacja terenowa: kontrola jakości
• narzędzia badawcze: techniki wizualizacji
• analiza danych: popularne metody
• wyniki badań: wizualizacja
• nowe techniki badawcze

Dzień 1

Dzień 2



BADANIA ILOŚCIOWE
WSTĘP DO TEMATU



badania ilościowe
przykłady definicji

Metody badawcze, w których określa się parametry liczbowe (w 
odpowiednich jednostkach) charakteryzujących badane zjawisko lub 
obiekt badań.

Badania, których cechą wspólną jest to, że ich wyniki można generalizować na 
całą badaną populację. Badania ilościowe w potocznym rozumieniu pozwalają 
odpowiedzieć na pytania: kto? co? ile? Stosowane są wtedy, gdy głównym 
celem jest uzyskanie informacji na temat wielkości i częstości badanego 
zjawiska. 

Badanie ilościowe to sformalizowany proces obiektywnego i 
systematycznego gromadzenia informacji na temat świata. 

Proces gromadzenia danych, która są policzalne i 
umożliwiają użycie technik statystycznych, a także 
przełożenie wyników badania na całą analizowaną 
populację.



badania ilościowe
przykłady definicji

Metody badawcze, w których określa się 
parametry liczbowe (w odpowiednich 
jednostkach) charakteryzujących badane 
zjawisko lub obiekt badań.
Badania, których cechą wspólną jest to, że ich wyniki można 
generalizować na całą badaną populację. Badania ilościowe w 
potocznym rozumieniu pozwalają odpowiedzieć na pytania: kto? co? 
ile? Stosowane są wtedy, gdy głównym celem jest uzyskanie informacji 
na temat wielkości i częstości badanego zjawiska. 
Badanie ilościowe to sformalizowany proces 
obiektywnego i systematycznego gromadzenia 
informacji na temat świata. 
Proces gromadzenia danych, która są 
policzalne i umożliwiają użycie technik 
statystycznych, a także przełożenie wyników 
badania na całą analizowaną populację.

STATYSTYKA

OBIEKTYWIZM

EKSTRAPOLACJA

LICZBY



badania ilościowe
klasyfikacja wg problemów badawczych

SKALA 
ZJAWISKA 

OCENA 
NOWEGO

ZAISTNIENIE 
ZMIANY

OCENA EFEKTÓW 
DZIAŁANIA

PORÓWNANIE 
GRUP

PRZYCZYNY I 
SKUTKI ZJAWISK



badania ilościowe
klasyfikacja wg typów badań

BADANIA 
OPISOWE

BADANIA 
PORÓWNAWCZE

BADANIA 
EKSPERYMENTALNE

koncentracja na opisanie / pomiarze 
zachodzących zdarzeń / zjawisk

analiza zależności pomiędzy grupami / 
zjawiskami oraz zmian w czasie

poszukiwanie zależności i 
prognozowanie poprzez manipulację 

wybranymi parametrami



badania ilościowe
klasyfikacja wg technik badawczych

BADANIA FACE TO FACE

1. W DOMU
2. W PRACY
3. TESTY AUDYTORYJNE
4. TESTY ULICZNE
5. PODCZAS WYDARZEŃ

BADANIA TELEFONICZNE

1. ANKIETERSKIE
2. AUTOMATYCZNE

BADANIA INTERNETOWE

1. PANELOWE
2. REAL TIME SAMPLING
3. NA STRONACH WWW
4. NA BAZACH DANYCH



badania ilościowe
element wspólny

KWESTIONARIUSZ 
BADAWCZY



badania kwestionariuszowe
zalety i wady

STANDARYZACJA POWTARZALNOŚĆ GENERALIZACJA ANALITYKA

BRAK 
ELASTYCZNOŚCI

POMIJANIE 
ZMIENNOŚCI

WYMÓG 
REPREZENTATYW

NOŚCI

OGRANICZENIA 
FORMALNE

1 2 3 4



PROCES BADAWCZY
ETAPY REALIZACJI BADANIA



etapy projektowania badania
etapy pre-

OKREŚLENIE CELU 
BADANIA

USTALENIE METODY 
I PRÓBY

PRZYGOTOWANIE 
WSKAŹNIKÓW

OPRACOWANIE 
KWESTIONARIUSZA

PILOTAŻ I 
TESTOWANIE

REALIZACJA TERENOWA



etapy wnioskowania
etapy post-

ANALIZA DANYCH RAPORTOWANIE I 
PREZENTACJA

REALIZACJA TERENOWA

WDROŻENIE I 
SERWIS

WERYFIKACJA 
INFORMACJI 



formułowanie celów 
badawczych

– Jakie oferty posiadają obecnie 
użytkownicy płatnej telewizji

– Na ile użytkownicy są zadowoleni z 
posiadanych ofert

– Co buduje satysfakcję a oferty a co 
sprawia, że klienci są niezadowoleni

– Co mogłoby skłonić obecnych 
użytkowników do zmiany dostawcy

– …
– ...

Wprowadzenie na rynek 
oferty płatnej telewizji 
cyfrowej, która będzie 

wyraźnie bardziej 
atrakcyjna niż obecne 

propozycje.

cel biznesowy

cele badawczeCELE BIZNESOWE I 
CELE BADAWCZE: 



formułowanie celów 
badawczych

CELE BIZNESOWE I 
CELE BADAWCZE: 

– Jaką pozycję zajmują opakowania 
wśród kryteriów wyboru produktów 
żywnościowych?

– Jakie są najnowsze rodzaje 
opakowań wyrobów cukierniczych 
trwałych oferowanych na rynku?

– Jakie cechy opakowań wyrobów 
cukierniczych trwałych są najwyżej 
cenione przez klientów?

– Czym wyróżniają się opakowania 
stosowane przez konkurencję?

Jakie zmiany firma 
powinna wprowadzić w 

opakowaniach 
oferowanych wyrobów 
cukierniczych trwałych?

cel biznesowy

cele badawcze



ćwiczenie 1



ćwiczenie
przygotowanie celów badawczych

Przygotowanie 
programu poprawy 

satysfakcji pracowników 
w dużym, 

wielooddziałowym 
koncernie handlowym.

Wprowadzenie na rynek 
nowego wariantu 

jogurtu przeznaczonego 
dla osób uprawiających 

sport.

1. cel biznesowy

2. cel biznesowy

cele badawcze?

cele badawcze?

Jak zwiększyć 
skuteczność strategii 

promocyjnej produktów 
oferowanych przez dany 

bank?

3. cel biznesowy

cele badawcze?



projektowanie badania
przygotowanie celów badawczych

Przygotowanie programu 
poprawy satysfakcji 

pracowników w dużym, 
wielooddziałowym 

koncernie handlowym.
Wprowadzenie na rynek 

nowego wariantu jogurtu 
przeznaczonego dla osób 

uprawiających sport.

cel biznesowy

cel biznesowy

cele badawcze?

cele badawcze?

SAMA ZNAJOMOŚĆ CELU BIZNESOWEGO NIE WYSTARCZY DO 
STWORZENIA PROJEKTU BADANIA



projektowanie badania
interesariusze

KLIENT ANKIETERZY

RESPONDENCI

PRZETWARZAJĄCY 
DANE BADACZ



BADANIA ILOŚCIOWE
TECHNIKI REALIZACJI BADAŃ



techniki realizacji
badań ilościowych

FACE TO FACE TELEFON INTERNET INNE

CAPI / PAPI / 
MOBI CATI CAWI PANEL / 

RTS POCZTA / PRASA

1 2 3 4



typy badań
najpopularniejsze metodologie 2019

JAKI PROCENT BADAŃ WG TYPU KONTAKTU 
STANOWIĄ BADANIA ON-LINE?



typy badań
najpopularniejsze metodologie 2019

INTERNET

TELEFON FACE 2 FACE

53% 
badań

28% 
badań

16% 
badań



BADANIA ILOŚCIOWE
BADANIA FACE TO FACE



techniki realizacji
badań ilościowych

FACE TO FACE

CAPI / PAPI / MOBI

1

ZAPEWNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

LOGIKA STRUKTURY

POCZUCIE ADEKWATNOŚCI TEMATYKI

PRZYGOTOWANIE ANKIETERA

UZASADNIENIE



badania face-to-face
główne wymogi dotyczące przebiegu

FACE 
to 

FACE

ZAPEWNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

LOGIKA STRUKTURY

POCZUCIE ADEKWATNOŚCI TEMATYKI

PRZYGOTOWANIE ANKIETERA

UZASADNIENIE

SPOSÓB BYCIA

ZNAJOMOŚĆ 
NARZĘDZIA
KOMPETENCJE 
TEMATYCZNE

UNIKANIE WPŁYWU



badania face-to-face
główne wymogi dotyczące przebiegu

FACE 
to 

FACE

ZAPEWNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

LOGIKA STRUKTURY

POCZUCIE ADEKWATNOŚCI TEMATYKI

PRZYGOTOWANIE ANKIETERA

UZASADNIENIE

ANONIMOWOŚĆ

NIEDRAŻLIWA 
TEMATYKA

MOŻLIWOŚĆ ODMOWY

POTWIERDZONA 
TOŻSAMOŚĆ



badania face-to-face
główne wymogi dotyczące przebiegu

FACE 
to 

FACE

ZAPEWNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

LOGIKA STRUKTURY

POCZUCIE ADEKWATNOŚCI TEMATYKI

PRZYGOTOWANIE ANKIETERA

UZASADNIENIE

SPOSÓB 
WYKORZYSTANIA

WYBÓR RESPONDENTA

ZNACZENIE

CEL BADANIA



badania face-to-face
główne wymogi dotyczące przebiegu

FACE 
to 

FACE

ZAPEWNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

LOGIKA STRUKTURY

POCZUCIE ADEKWATNOŚCI TEMATYKI

PRZYGOTOWANIE ANKIETERA

UZASADNIENIE

PŁYNNOŚĆ 
PRZECHODZENIA

LOGIKA FILTRACJI

ZASADA LEJKA

EWENTUALNA POMOC



badania face-to-face
główne wymogi dotyczące przebiegu

FACE 
to 

FACE

ZAPEWNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

LOGIKA STRUKTURY

POCZUCIE ADEKWATNOŚCI TEMATYKI

PRZYGOTOWANIE ANKIETERA

UZASADNIENIE

RELEWANTNOŚĆ

JĘZYK PYTAŃ



badania face-to-face
ograniczenia i pułapki

TRUDNOŚĆ REKRUTACJI

WPŁYW ANKIETERA

SYTUACJA WYWIADU

DŁUGOŚĆ KWESTIONARIUSZA

POPRAWNOŚĆ RESPONDENTA

FACE TO FACE

CAPI / PAPI / MOBI

1



BADANIA ILOŚCIOWE
BADANIA TELEFONICZNE



techniki realizacji
badania telefoniczne

TELEFON

CATI

2

PRZEDSTAWIENIE CELU I CZASU TRWANIA

KRÓTKI CZAS TRWANIA

KONTROLA JAKOŚCI

ARANŻACJA / UMÓWIENIE WYWIADU

PROSTOTA PYTAŃ



badania telefoniczne
główne wymogi dotyczące przebiegu

TELEFON

PRZEDSTAWIENIE CELU I CZASU TRWANIA

KRÓTKI CZAS TRWANIA

KONTROLA JAKOŚCI

ARANŻACJA / UMÓWIENIE WYWIADU

PROSTOTA PYTAŃ

PRZEKONANIE

UMÓWIENIE -
opcjonalnie

PRZEDSTAWIENIE



badania telefoniczne
główne wymogi dotyczące przebiegu

TELEFON

PRZEDSTAWIENIE CELU I CZASU TRWANIA

KRÓTKI CZAS TRWANIA

KONTROLA JAKOŚCI

ARANŻACJA / UMÓWIENIE WYWIADU

PROSTOTA PYTAŃ

INFORMACJA O 
DŁUGOŚCI

WPROWADZENIE W 
TEMAT



badania telefoniczne
główne wymogi dotyczące przebiegu

TELEFON

PRZEDSTAWIENIE CELU I CZASU TRWANIA

KRÓTKI CZAS TRWANIA

KONTROLA JAKOŚCI

ARANŻACJA / UMÓWIENIE WYWIADU

PROSTOTA PYTAŃ

KRÓTKIE

JEDNOZNACZNE

PROSTE KAFETERIE

OGRANICZENIE 
OTWARTYCH



badania telefoniczne
główne wymogi dotyczące przebiegu

TELEFON

PRZEDSTAWIENIE CELU I CZASU TRWANIA

KRÓTKI CZAS TRWANIA

KONTROLA JAKOŚCI

ARANŻACJA / UMÓWIENIE WYWIADU

PROSTOTA PYTAŃ

OPTYMALNIE DO 15 
MINUT



badania telefoniczne
główne wymogi dotyczące przebiegu

TELEFON

PRZEDSTAWIENIE CELU I CZASU TRWANIA

KRÓTKI CZAS TRWANIA

KONTROLA JAKOŚCI

ARANŻACJA / UMÓWIENIE WYWIADU

PROSTOTA PYTAŃ

SPÓJNOŚĆ LOGICZNA

ZAKRES ODPOWIEDZI



badania telefoniczne
ograniczenia i pułapki

TELEFON

CATI

2

TRUDNE PRZEKONANIE DO UDZIAŁU

OGRANICZENIA CZASOWE

SYTUACJA WYWIADU

DŁUGOŚĆ KWESTIONARIUSZA

OGRANICZONA KONTROLA



BADANIA ILOŚCIOWE
BADANIA INTERNETOWE



badania on-line
korzyści

• obecnie najszybciej rosnący segment badań marketingowych
• na dojrzałych rynkach metodologia nr 1

• podstawowe zalety:

łatwość dotarcia do 
respondentów

dostępność osób o 
różnym profilu 

niższe bariery dla 
badanych

brak kontaktu osobistego, 
dowolność miejsca i czasu

niski koszt realizacji
w wielu wypadkach równy 

zeru

krótki czas realizacji
od startu do wyników 
nawet w kilkanaście 

godzin 

rozbudowane możliwości 
wizualne

obraz, dźwięk, animacja

bardziej szczere 
odpowiedzi

poczucie większej 
anonimowości

możliwość symulowania 
zdarzeń

np., pobyt w sklepie

uniknięcie pośrednika
brak błędów ankieterskich

możliwość łączenia 
danych

deklaracje vs: fakty



techniki realizacji
badania przez internet

INTERNET

CAWI PANEL / RTS

3

BRAK ANKIETERA

MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA 
TECHNOLOGICZNE

KONTROLA JAKOŚCI

ZACHĘCENIE DO UCZESTNICTWA

ŁATWOŚĆ REZYGNACJI



badania internetowe
główne wymogi dotyczące przebiegu

INTERNET

BRAK ANKIETERA

OGRANICZENIA TECHNOLOGICZNE

KONTROLA JAKOŚCI

ZACHĘCENIE DO UCZESTNICTWA

ŁATWOŚĆ REZYGNACJI

INNE TECHNIKI 
PERSWAZJI

INNE MOTYWACJE



badania internetowe
główne wymogi dotyczące przebiegu

INTERNET

BRAK ANKIETERA

OGRANICZENIA TECHNOLOGICZNE

KONTROLA JAKOŚCI

ZACHĘCENIE DO UCZESTNICTWA

ŁATWOŚĆ REZYGNACJI

JASNOŚĆ PYTAŃ

PODPOWIEDZI / 
INSTRUKCJE

ZACIEKAWIENIE

BRAK „POPRAWNOŚCI”

BRAK KONTROLI



badania internetowe
główne wymogi dotyczące przebiegu

INTERNET

BRAK ANKIETERA

OGRANICZENIA TECHNOLOGICZNE

KONTROLA JAKOŚCI

ZACHĘCENIE DO UCZESTNICTWA

ŁATWOŚĆ REZYGNACJI

DŁUGOŚĆ 
KWESTIONARIUSZA
MOŻLIWOŚĆ 
POWROTU
UTRZYMANIE 
KONCENTRACJI



badania internetowe
główne wymogi dotyczące przebiegu

INTERNET

BRAK ANKIETERA

MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA 
TECHNOLOGICZNE

KONTROLA JAKOŚCI

ZACHĘCENIE DO UCZESTNICTWA

ŁATWOŚĆ REZYGNACJI

MIEJSCE I CZAS 
WYWIADU

OBRAZ I DŹWIĘK

RÓŻNE KOMPETENCJE

KOMPATYBILNOŚĆ

FORMA A TREŚĆ



badania internetowe
główne wymogi dotyczące przebiegu

INTERNET

BRAK ANKIETERA

MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA 
TECHNOLOGICZNE

KONTROLA JAKOŚCI

ZACHĘCENIE DO UCZESTNICTWA

ŁATWOŚĆ REZYGNACJI

ANONIMOWOŚĆ ?

PEŁNA INFORMACJA ?

NOWE MOŻLWOŚCI



badania internetowe
ograniczenia i pułapki

PROBLEM RESPONSE RATE

PROBLEM TRUDNIEJSZYCH TEMATÓW

PROBLEM NISKIEGO ZAANGAŻOWANIA

PROBLEM KONTROLI

PROBLEM REPREZENTATYWNOŚCI

INTERNET

CAWI PANEL / RTS

3



bariery rozwoju
badań on-line

problem reprezentatywności i etatowych respondentów

problem dostępności technik analitycznych

problem poufności danych

problem polityki agencji badawczych

Wielu klientów wciąż obawia się, że w internecie dostępny jest tylko wycinek ich 
grupy celowej. Większość z nich nie ma racji. Penetracja internetu osiąga już 70% 
populacji, a w marketingowo interesujących grupach celowych jest jeszcze wyższa. 
Reprezentatywność badań CAPI czy CATI jest nawet bardziej dyskusyjna!

Jeszcze niedawno była to prawda. Jednak obecnie badanie internetowe oferują 
równie dużo lub nawet więcej możliwości technicznych jak badania F2F, a 
nieporównywalnie więcej niż CATI. 

Część klientów ma obawę przed wpuszczeniem do internetu poufnych informacji:
nowych reklam czy opisów produktów. To często realny problem, jednak pojawiły się 
już rozwiązania pozwalające go minimalizować. 

Po co promować metodologię generującą niższą marżę niż F2F

1

2

3

4



• grupy, które można bez problemu badać przez Internet

• grupy, w których badania internetowe są trudne

grupy docelowe

• respondenci do 60 roku życia
• osoby z wykształceniem średnim i wyższym
• studenci, uczniowie
• pracujący zawodowo
• właściciele firm

• osoby w wieku 60+
• emeryci
• osoby bezrobotne
• obcokrajowcy mieszkający w Polsce
• osoby bardzo zamożne lub bardzo ubogie
• nieregularni użytkownicy internetu

DOSTĘP

DOTARCIE

UCZESTNICTWO



czy się da?

Czy uważasz, że możliwe jest zrealizowanie 
badania przez internet z dziećmi w wieku 

7-15 lat na próbie N=400? 



główne typy badań on-line
badania panelowe (ogólne i tematyczne)

badania z rekrutacją ad-hoc (przez internet lub innymi technikami)

badania na bazach danych (mailingi)

badania w sieciach społecznościowych

ankiety na stronach www

badania pasywne / etnograficzne

desk research / secondary research

1

2

3

4

5

6

7



badania panelowe
• obecnie najpopularniejsza metoda badań on-line
• liczne panele prowadzone przez różne podmioty

• umożliwiają badania na dużych reprezentatywnych próbach
• dają możliwość pre-selekcji respondentów
• różnią się sposobem rekrutacji i motywowania respondentów
• badania ad-hoc oraz omnibusy

agencje 
badawcze inne firmy

MillwardBrown / IBIS

IPSOS
GFK

TNS

NORSTAT
ARIADNA

SSI

IMAS
CINT

ARC

MOJAOPINIA



panele tematyczne
(research communities)

• szybko zyskują na popularności i znaczeniu
• pozwalają docierać do celowych grup konsumentów
• umożliwiają jakościowe pogłębienie informacji
• pozwalają nie tylko pytać, ale również obserwować
• mogą zawierać elementy co-creation

• przykłady tematycznych research communities:
• panel mikro i małych przedsiębiorców
• mamy dzieci do 3 lat
• właściciele zwierząt domowych
• podróżujący po Polsce i za granicą
• gracze w gry on-line
• uprawiający żeglarstwo

dotarcie 
do 

trudnych 
grup

wyższy 
poziom 

interakcji

naturalne 
spoiwo



badania z rekrutacją ad-hoc
(real time sampling / RTS)

• obecnie nieco mniej popularne niż kilka lat temu
• obarczone wieloma wadami:

• jednak wciąż sensowne do wybranych zastosowań:

• brak możliwości weryfikacji respondenta
• niski response-rate
• zły wizerunek / skojarzenia z reklamami
• ograniczenie czasu wywiadu

• możliwość precyzyjnego targetowania behawioralnego
• możliwość powiązania badania z kontekstem konsumenckim
• dotarcie do niszowych grup konsumentów
• bardzo szybkie zbieranie danych

1 2 3TRUDNA GRUPA DOCELOWA:
np. intersujący się grą w golfa

KONIECZNOŚĆ SZYBKIEGO 
ZEBRANIA DANYCH 

(np. 2000 ankiet w 1 dzień)

POWIĄZANIE Z DANĄ SYTUACJĄ 
(np. zakupem produktu w sklepie www)



• potencjalnie metodologia z dużym potencjałem:

• w praktyce ma dużo ograniczeń:

• możliwe (obecnie) zastosowania: 

badania w sieciach społecznościowych
(facebook i fora tematyczne)

duże liczebności (facebook= 16 milionów ludzi w PL)
duże zaangażowanie użytkowników
olbrzymia liczba towarzyszących informacji o konsumentach

PLUSY

WADY

brak działającego mechanizmu rekrutacyjnego
niewielka skłonność do uczestnictwa w badaniach
niechęć facebooka do współpracy
wszechobecny kontekst reklamowy na facebooku

BADANIA FANÓW MARKI
poprzez rekrutację na fanpage

REKRUTACJA DO DALSZYCH BADAŃ
poprzez prywatne wiadomości



• narzędzie do szczególnych zastosowań:

• z reguły badania prowadzone samodzielnie przez właścicieli stron
• pojawiają się wyspecjalizowane narzędzia zewnętrzne:

badania na stronach www
element strony www

1 OCENA STRONY WWW

2 ZGŁOSZENIE PROBLEMU / REKLAMACJI

3 SZCZEGÓLNIE ANGAŻUJĄCE / INTERESUJĄCE TEMATY

WEB EXIT SURVEYS 
badania wywoływane w 
momencie opuszczania 

strony

BENCHMARKING
możliwość porównania 

wyników swojej strony do 
baz danych ocen

USER EXPERIENCE
ocena poziomu 

zadowolenia z wizyty, 
zakupu



badania na bazach danych
• bardzo powszechna metoda badawcza
• możliwa do zastosowania w coraz większej liczbie projektów
• najczęściej realizowane są: 

• na ogół wysoki response, ze względu na duże zaangażowanie 
oraz możliwość wykorzystania różnych systemów zachęt (np. 
organizacyjne, finansowe, administracyjne)

1 BADANIA KLIENTÓW DANEJ MARKI

2 BADANIA PRACOWNIKÓW

3 BADANIA CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI RÓŻNEGO TYPU

4 BADANIA B2B



badania pasywne i desk research
(social listening, web listening, buzz analysis)

• pasywna obserwacja w miejsce zadawania pytań
• przydatna w wielu sytuacjach związanych z zarządzeniem marką:

• wprowadzenie nowej oferty / produktu
• zmiana komunikacji / repozycjonowanie
• sytuacje kryzysowe z obszaru PR
• porównanie się do konkurencji

REAKCJA OBECNYCH I 
POTENCJALNYCH 
UŻYTKOWNIKÓW

ZNALEZIENIE POMYSŁÓW 
I INSPIRACJI DO 

ZARZĄDZANIA KRYZYSEM

ZNALEZIENIE SŁABYCH 
PUNKTÓW KONKURENCJI 

I ICH WYKORZYSTANIE

1 2 3



techniki realizacji
badań ilościowych

INNE

4

METODY MIESZANE

ANKIETA POCZTOWA

ANKIETA PRASOWA

BADANIA AUDYTORYJNE



ćwiczenie 2



dobór metodologii
czyli jak zrobić to badanie?

• Zadanie: dopasuj metodologię do problemu badawczego

1

2

3

4

5

6

7

INTERNETOWY PANEL OGÓLNOTEMATYCZNY

INTERNETOWA REKRUTACJA AD-HOC

BAZA DANYCH

SPOŁECZNOŚĆ INTERNETOWA

BADANIE TELEFONICZNE

BADANIE FACE-2-FACE W DOMACH

SONDA ULICZNA

8 ANKIETA POCZTOWA

9 AUTOMATYCZNY ANKIETER / IVR
1
0 CENTRAL LOCATION TEST / TEST AUDYTORYJNY



BADANA POPULACJA
DOBÓR PRÓB W BADANIACH



metody doboru próby
losowe vs nielosowe

PRÓBY LOSOWE

PRÓBY NIELOSOWE

– próba jest losowana z operatu 
losowania – każda osoba/ GD/ firma ma 
równe szanse trafienia do takiej próby

– w pełni określają, kto został dobrany do 
próby, rolą ankietera jest tylko 
odnalezienie tych osób

– ankieter (ale w oparciu o określone 
kryteria) decyduje z kim zrobić wywiad



metody doboru próby
próby losowe

PRÓBY LOSOWE PRÓBA IMIENNA

PRÓBA ADRESOWA (osób lub 
gospodarstw)

PRÓBA RANDOM-ROUTE

OPERAT 

LOSOWANIA



metody doboru próby
próby losowe

PRÓBY LOSOWE

PRÓBA WYCZERPUJĄCA

PRÓBA ZASADNICZA I 
UZUPEŁNIAJĄCA

DOKUMENTACJA 
ANKITERSKA



metody doboru próby
próby nielosowe

PRÓBY NIELOSOWE PRÓBY KWOTOWE

PRÓBY LOSOWO-KWOTOWE

PRÓBY CELOWE
ZAŁOŻENIA 

APRIORI



LOSOWE NIELOSOWE
• Próba reprezentatywna dla Polaków lub dla polskich GD
• Jeżeli celem jest nie tylko opisanie badanej grupy, ale 

również określenie jej penetracji w populacji. Ale ta 
penetracja nie powinna być zbyt niska, bo badanie będzie po 
prostu nie opłacalne.

• Realizacja badania na tzw. „dobrej próbie”
• próba imienna - kiedy chcemy dotrzeć do osób 

§ Celowa – próby o niskiej penetracji, np. booster na 
użytkowników jakiejś marki

§ Losowo-kwotowa – kiedy chcemy mieć próbę 
„reprezentatywną”. Kwoty i penetrację badanej populacji 
możemy zdobyć w omnibusie.

§ Kwotowa – wszędzie tam, gdzie nie potrzebujemy losowego 
rozkładu miejscowości

• długo (na bazę PESEL czeka się ok. 6 tyg.)
• drogo
• trudno (nie zawsze ankieterzy postępują zgodnie 

z procedurą czy porządnie wypełniają karty realizacji)
• jakość dyskusyjna:

• np. w próbach imiennych response-rate wynosi ok. 25-
40%

• w random-route trudno tak naprawdę skontrolować
przebieg ścieżki ankietera

• próbę trzeba zwykle ważyć bo jest mocno skrzywiona pod 
względem demograficznym – w wywiadzie zwykle chętniej 
uczestniczą kobiety, osoby starsze, mieszkańcy wsi

§ taniej
§ krócej
§ ale nie losowo – więc ograniczone możliwości wnioskowania 

o badanej populacji 
§ znaczący wpływ ankietera na wybór respondenta –

problematyczne najbardziej przy próbach losowo-
kwotowych, gdzie mówimy o reprezentatywności

metody doboru próby
losowe vs nielosowe



metody doboru próby
alternatywne źródła prób

BAZY KLIENTÓW dane sprzedażowe, programy 
lojalnościowe, abonenci usługi itp..

SAMOREKRUTACJA
badania uczestników zdarzeń, 
odwiedzających dane placówki, 
badania satysfakcji itp..

ŹRÓDŁA 
ROZPROSZONE

poszukiwanie osób o interesujących 
nas kryteriach w różnych miejscach, 
różnymi kanałami



metody doboru próby - praktyka
próba „mieszana” – opis przypadku

BADANIE DOTYCZĄCE 
PRASOWANIA

reprezentatywna próba osób 
prasujących

grupa „trendsetterek” - osób 
bardziej zaangażowanych w 
modę i trendy
kontekst sezonowy: osoby 
potencjalnie kupujące produkt na 
prezent

WNIOSKIWANIE W OPARCIU O RÓŹNE PRÓBY BADANYCH



NARZĘDZIA BADAWCZE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA



narzędzia
znaczenie

każde badanie może być jedynie tak dobre, jak dobry jest 
kwestionariusz badawczy w nim zastosowany

INNE ELEMENTY 
BADANIA NA 

OGÓŁ MOŻNA 
POPRAWIĆ 

POST-FACTUM

BŁĘDY NA 
POZIOMIE 

KWESTIONARIUS
ZA MAJĄ 

BARDZO LICZNE 
KONSEKWENCJE

REKRUTACJA

JAKOŚĆ 
ODPOWIEDZI

ZAKRES 
INFORMACJI

NASTAWIENIE 
BADANYCH 

POZIOM 
REZYGNACJI

KOSZTY



tworzenie kwestionariusza
wpływ kontekstu

JAK I Z KIM
Przed rozpoczęciem 
pracy nad 
kwestionariuszem musi 
zostać ustalony sposób 
badania i badana 
populacja. 

PO CO
Warto jest poznać cel 
biznesowy – nie tylko 
cele badawcze. 

WIEDZA BADACZA
Należy sprawdzić 
poprzednie badania i 
dowiedzieć się więcej o 
badanej materii. 

TYP BADANIA
Czy mamy do czynienia z 
badaniem opisowym czy 
eksploracyjnym. Na ile 
możemy skorzystać z 
gotowych wzorów. 



tworzenie kwestionariusza
wskazówki pierwszym etapie

MYŚLENIE O RAPORCIE 
Z BADANIA

STRUKTURYZACJA 
TEMATÓW

PRZYGOTOWANIE 
FLOW 

KWESTIONARIUSZA

Wyobrażenie sobie i napisanie 
spisu treści raportu badawczego

Podział tematów do poruszenia na kluczowe i 
uzupełniające 

Przygotowanie schematu uwzględniającego 
kolejność tematów jakie będziemy poruszali 

w kwestionariuszu



struktura kwestionariusza
podstawowe części

CZĘŚĆ WSTĘPNA: ZAPROSZENIE
Przekazanie respondentowi niezbędnych informacji:
kto pyta? w jakim celu? dlaczego został wybrany? czego oczekujemy?

1

CZĘŚĆ ZASADNICZA – PYTANIA KWESTIONARIUSZOWE:
Wskaźniki operacjonalizujące cele badawcze postawione przez badacza
Sformułowane w sposób umożliwiający udzielenie odpowiedzi.

2

ZAKOŃCZENIE
Pytania klasyfikujące (metryczkowe) oraz podziękowanie za 
udział w badaniu + opcjonalnie elementy dodatkowe.

3



zaproszenie
motywacje towarzyszące badanym

72%
55%

45% 36%

10% 6% 4%
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źródło: badanie własne smartscope
realizacja: Norstat



zaproszenie
przedstawienie celu i zaangażowanie

ODWOŁANIE SIĘ DO 
WAŻNYCH 
WARTOŚCI: 
ZDROWIE, 
RODZINA, 
PIENIĄDZE LUB DO 
CIEKAWOŚCI: 
ZALEŻNE OD 
TARGETU.

1

ZBLIŻENIE SIĘ 
DO 
RESPONDENTA: 
TWÓJ SKLEP, 
TWOJA 
MIEJSCOWOŚĆ, 
TWOJA 
UCZELNIA.

2

POCZUCIE 
WPŁYWU I 
NADANIE WAGI 
PROBLEMOWI: NP.: 
OD CIEBIE ZALEŻY 
CZEGO BĘDZIE SIĘ 
UCZYŁO W SZKOLE 
TWOJE DZIECKO.

3



zaproszenie
przykład

badanie na panelu 

internetowym



zaproszenie
przykład

mailing do bazy 

danych



zaproszenie
przykład

ogłoszenie na UW

Weź udział w badaniu i wygraj stypendium o wartości 4000 PLN!
Drogi Studencie,
Trwa kolejna edycja badania Universum Student Survey.
Na studentów, którzy wezmą udział w badaniu, czekają nagrody!
Universum Student Survey to największe w Polsce badanie opinii studentów na temat ich przyszłej kariery i 
oczekiwań wobec pracodawcy.
W tym roku organizatorzy przygotowali dla uczestników badania specjalne nagrody:
Stypendium Universum o wartości 4000 PLN.(wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu)
dodatkowo, każdy, kto wypełni ankietę, otrzyma bezpłatnie przewodnik WetFeet Insider Guide (o wartości 120 
PLN), który pomoże mu odnaleźć się na rynku pracy. Aby przejść do badania, wystarczy kliknąć w ten link: …
Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 minut. Badanie jest niezależne, a wszystkie wypowiedzi anonimowe.
Bardzo dziękujemy za udział w badaniu. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, problemy z linkiem,
napisz na adres: CareerBenchmarkPL@wetfeet.com
Bardzo dziękujemy za udział w badaniu!



cechy idealnego zaproszenia
jak zachęcić respondenta

1 OGRANICZONA DŁUGOŚĆ 

2 INTERESUJĄCE / ANGAŻUJĄCE PRZEDSTAWIENIE TEMATU

3 INFORMACJA O PRZEZNACZENIU BADANIA / WYKORZYSTANIU WYNIKÓW

4 POKAZANIE KORZYŚCI DLA RESPONDENTÓW

5 INFORMACJA O CZASIE TRWANIA

6 INFORMACJA O ANONIMOWOŚCI / POUFNOŚCI



ćwiczenie 3
zaproszenie

BADANIE UŻYTKOWNIKÓW SAMOCHODÓW Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM, A WIĘC NA 
GRUPIE O STOSUNKOWO NISKIEJ PENETRACJI. DŁUGI KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY 
SPOSOBU KORZYSTANIA, WYDATKÓW, POZIOMU SATYSFAKCJI ITP. REKRUTACJA W 
INTERNECIE. BADANIE ZLECANE PRZEZ PRODUCENTA SAMOCHODÓW. 

TEST KONCEPTÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA MARKI  Z SEGMENTU OTC (SUPLEMENT DIETY 
WSPOMAGAJĄCY PRACĘ WĄTROBY). DOŚĆ KRÓTKI KWESTIONARIUSZ, ZAWIERAJĄCY 
JEDNAK KILKA PODOBNYCH DO SIEBIE OPISÓW PRODUKTÓW DO OCENY. BADANIE 
ZLECANE PRZEZ PRODUCENTA LEKU. REALIZOWANE NA PANELU INTERNETOWYM. 

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW DUŻEJ FIRMY MAJĄCEJ WIELE ODDZIAŁÓW NA 
TERENIE CAŁEJ POLSKI. WYNIKI BADANIA MAJĄ BYĆ WYKORZYSTANE PRZEZ ZARZĄD ORAZ 
MANAGERÓW DO PODNIESIENIA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW I WYDAJNOŚCI PRACY 
W FIRMIE. 

1

2

3



aranżacja wywiadu
rekrutacja i screening

WYKLUCZANIE BRANŻ 
WRAŻLIWYCH

1
– PRACOWNICY AGENCJI BADAWCZYCH
– PRACOWNICY BADANEJ BRANŻY
– DZIENNIKARZE I PRACOWNICY MEDIÓW
– PRACOWNICY AGENCJI REKLAMOWYCH
– OSOBY BIORĄCE NIEDAWNO UDZIAŁ W 

BADANIACH
– RODZINY WYŻEJ WYMIENIONYCH

Czy na pewno konieczne?
Jak uniknąć skrzywienia?
Czy badani mówią prawdę? 



aranżacja wywiadu
rekrutacja i screening

PYTANIA 
REKRUTACYJNE

2
– DEMOGRAFIA
– UŻYTKOWNIE KATEGORII
– PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAKUPU
– PREDYSPOZYCJA DO SKORZYSTANIA
– DOCHÓD
– KOMPETENCJE

kryteria behawioralne vs 
postawy



kwestionariusz główny 
ogólne zasady

CIEKAWE PYTANIA NA 
OTWARCIE1

OD TEMATÓW OGÓLNYCH PO SZCZEGÓŁOWE2

ZACHOWANIA PRZED POSTAWAMI3

Rozgrzewka: pytania łatwe, interesujące, niekontrowersyjne, wciągające np:
zainteresowania, ciekawe osoby, media, muzyka itp. 

Np. ogólne zachowanie w kategorii (np. kupowanie napojów czy branie 
pożyczek) a potem pytania o konkretne marki czy oferty. 

Pytania o zachowania są łatwiejsze i bardziej automatyczne, ułatwiają też 
później opisanie postaw. Pozwala to też uniknąć skrzywienia odpowiedzi o 
zachowania poprzez chęć racjonalizacji postaw (np. chodzę do filharmonii, bo 
powiedziałem, że interesuje się muzyką)



kwestionariusz główny 
ogólne zasady

SPONTANICZNE PRZEZ WSPOMAGANYMI4

PYTANIA DRAŻLIWE BLIŻEJ KOŃCA5

PYTANIA OPISOWE / DODATKOWE BLIŻEJ KOŃCA6

Znajomość marek, znajomość reklam, powody podejmowania 
decyzji, obszary zainteresowania itp..

Kiedy więź z ankieterem jest już nawiązana i kiedy straty 
wynikające z zakończenia ankiety przed końcem są mniejsze. 

Są na ogół proste (np. zainteresowania, używanie dóbr, skład 
gospodarstwa domowego) a jednocześnie nie przynależą do 
naturalnego toku rozmowy. 



NARZĘDZIA BADAWCZE
TYPY PYTAŃ W KWESTIONARIUSZACH



typy pytań
klasyfikacje

Pytania otwarte i zamknięte

Pytanie otwarte: 
zakres odpowiedzi jest 
dowolny a odpowiedzi 

respondentów są 
zapisywane dosłownie

Pytanie zamknięte: 
zawierają gotowy i 
ograniczony zestaw 

możliwych odpowiedzi / 
alternatyw.

– Co jadła Pani dziś na śniadanie? 
– W jaki sposób przyjechałeś na dzisiejsze 

spotkanie? 
– Co podoba Ci się w tym samochodzie? 

– Czy jesteś zadowolony z pracy w… ?
– Czy piłeś wczoraj piwo?
– Na ile prawdopodone jest, że 

kupisz... ?



typy pytań
klasyfikacje

Pytania otwarte i zamknięte

Pytanie otwarte 
pre-kodowane: respondent 

udziela swobodnej 
odpowiedzi a ankieter 

przypisuje ją do jednej z 
podanych w 

kwestionariuszu kategorii

Pytanie zamknięte z 
możliwością dodania 

odpowiedzi spoza kafeterii 
o ile respondent takiej 

udzieli. 

– Co jest dla Pana(i) ważne przy wyborze 
operatora komórkowego: 

1. Zasięg
2. Ceny połączeń
3. Dostępne telefony

– Reklamy których marek piwa 
widziałeś w telewizji:

1. Żywiec
2. Lech
3. Inne ( jakie? …................. )



typy pytań
klasyfikacje

Pytania otwarte: 
sytuacje użycia 

Nie potrafimy przewidzieć jakie odpowiedzi mogą się pojawić: np. 
pytania o to co podoba się lub nie podoba w testowanym produkcie. 1

Chcemy wiedzieć jakich słów, określeń, sformułowań 
używają respondenci na opisanie jakiegoś zjawiska. 2

Chcemy poznać natężenie emocjonalne, uczucia, poziom 
zaangażowania w temat prezentowany przez respondentów3

Likes & dislikes dotyczące produktu, marki, sytuacji

Odtworzenie komunikatu: np. treści reklamy

Powody wyboru / uzasadnienie decyzji

Oczekiwane zmiany / usprawnienia



typy pytań
klasyfikacje

Pytania otwarte: 
słabości

Błędy ankieterskie: zniekształcenia zapisu1

Trudności w dokonaniu autodiagnozy przez respondentów2

Niskie zaangażowanie respondentów3

Pracochłonna analiza / kodowanie4



typy pytań
klasyfikacje

Pytania jednokrotnego vs wielokrotnego 
wyboru

Pytania jednokrotnego 
wyboru:

pozwalają na wybór 
tylko jednej odpowiedzi

Pytania wielokrotnego 
wyboru:

możliwych jest wiele 
odpowiedzi

– Którą z poniższych marek piwa kupujesz 
najczęściej?

– Jak często odwiedzasz centrum handlowe?
– Ile masz lat?

– Wskaż marki piwa, która znasz:
– Które cechy ekspresu do kawy 

są dla Ciebie najważniejsze? 
– Czym kierujesz się przy wyborze 

proszku do prania? 



typy pytań
klasyfikacje

Pytania wielokrotnego 
wyboru: warianty

Nieograniczona liczba 
odpowiedzi

1

Nieograniczona 
liczba 

odpowiedzi z 
rejestrowaną 
kolejnością 

wskazywania

2

Ograniczona liczba 
możliwych do 

wskazania 
odpowiedzi 

3

rangowanie priorytety



typy pytań
klasyfikacje

ODPOWIEDŹ NIE WIEM: zezwalać czy nie?

SĄ TYPY PYTAŃ, KTÓRE JEJ BEZWZGLĘDNIE WYMAGAJĄ, NP: 
Kiedy po raz ostatni malowane były ściany w mieszkaniu w którym mieszkasz?
W jakiej sieci działa telefon komórkowy twojego brata?

1

SĄ PYTANIA, GDZIE MOŻEMY NIE DAĆ MOŻLIWOŚCI JEJ UDZIELENIA: 
Którą markę przypraw kupujesz najczęściej?
Jakim środkiem transportu przyjechał Pan dziś do tego centrum handlowego?

2

Trzeba rozważyć: czy większe ryzyko płynie z faktu, że respondent udzieli 
odpowiedzi „nie wiem” czy z tego, że nie mogąc jej udzielić wskaże inną, 

nieprawdziwą lub nie do końca prawdziwą.

W badaniach ankieterskich często jest to odpowiedź dostępna, ale ukryta: 
ankieter nie odczytuje jej respondentowi. 



typy pytań
klasyfikacje

PYTANIA PROJEKCYJNE

KIEDY PORUSZAMY POTENCJALNIE DRAŻLIWY LUB PO PROSTU 
TRUDNY TEMAT

PERSONY
Przedstawiamy 

respondentowi opisy 
kilku osób i prosimy o 

wskazanie tej, która jest 
mu najbliższa, ma racje, 

zgadza się z nią itp..

1

DIALOG
Prezentujemy 

badanemu dialog 
dwóch osób i prosimy o 

zajęcia stanowiska w 
sporze / dyskusji

2

UPRAWOMOCNIENIE
Przedstawiamy jakiś 

pogląd jako 
prawomocny np. Wielu 
ludzi uważa, że napływ 
emigrantów do Polski 

jest czymś złym. A jakie 
jest Pana(i) zdanie?

3



typy pytań
klasyfikacje

PERSONY - PRZYKŁAD

Piotrkowi kończyła się umowa 
z operatorem. Już kilka 
tygodni wcześniej zaczął 
sprawdzać oferty wszystkich 
sieci. Wchodził na ich strony 
internetowe, odwiedził dwa 
salony gdzie rozmawiał ze 
sprzedawcami. Szukał oferty z 
jak największą liczbą minut na 
rozmowy do wszystkich sieci. 
Po porównaniu ofert 
zdecydował się na podpisanie 
nowej umowy z X. 

Marek rozmawiał ze swoim 
kolegą z pracy, który 
pochwalił mu się, że może 
rozmawiać ile chce i z kim 
chce i płaci zawsze tyle samo. 
Marek zawsze przekraczał 
swój abonament, więc wiele 
się nie zastanawiał, tylko od 
razu przeniósł swój numer do 
tej samej sieci, w której miał 
telefon jego kolega. 

typ racjonalny
typ heurystyczny



typy pytań
zwiększanie jakości informacji

DOPYTYWANIE

W badaniach 
ankieterskich jest rolą 

ankietera, który 
dopytuje:

Czy coś jeszcze Pan 
zapamiętał?

Co jeszcze jest dla Pana 
ważne?

W badaniach on-line 
konieczne 

uwzględnienie 
dopytania w treści 
samego pytania np 

zostawienie kilku pól 
na odpowiedzi zamiast 

jednego długiego 

DOKOŃCZENIE 
ZDANIA

W miejsce tradycyjnych 
pytań otwartych 

dobrze 
sprawdzają się testy 

niedokończonych zdań, 
np: 

W produktach firmy X 
lubię przede wszystkim 

to, że: …....

zamiast:

Co lubisz w produktach 
marki X ?

KONKRET

Uzyskamy 
dokładniejsze 
odpowiedzi 

zakorzeniając pytanie 
w niedawnym 

doświadczeniu, pytając 
np:

Jaką kwotą doładował 
Pan(i) ostatnio telefon? 
oraz Ile razy w ciągu 
miesiąca doładowuje 

Pan(i) telefon?

zamiast:

Ile wydaje Pan(i) 
miesięcznie na telefon?



typy pytań
alternatywna klasyfikacja: ze względu na cel

PYTANIA WPROWADZAJĄCE1

PYTANIA O OPINIĘ2

PYTANIA O WIEDZĘ3

PYTANIA O FAKTY4

PYTANIA O ŹRÓDŁO INFORMACJI5

PYTANIA O MOTYWY6

PYTANIA SONDUJĄCE7

???



typy pytań
alternatywna klasyfikacja: ze względu na cel

PYTANIA WPROWADZAJĄCE1

PYTANIA O OPINIĘ2

PYTANIA O WIEDZĘ3

PYTANIA O FAKTY4

PYTANIA O ŹRÓDŁO INFORMACJI5

PYTANIA O MOTYWY6

PYTANIA SONDUJĄCE7

Jak często pije Pan piwo?

Czy Pana zdaniem Barack Obama jest 
dobrym prezydentem USA?

Ile różnych wariantów smakowych 
soków posiada w ofercie Hortex? 

Jakie jest Pana(i) obecne źródło 
utrzymania?

Skąd czerpie Pan(i) informacje na 
temat zdrowego odżywania sią?

Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) na 
Internet w UPC?

Dlaczego jeszcze? Czy chciał(a)by 
Pan(i) jeszcze coś dodać?

???

ryzyko?



NARZĘDZIA BADAWCZE

ZŁOTE ZASADY TWORZENIA KWESTIONARIUSZA



zasady zadawania pytań
w kwestionariuszach ilościowych

Zadajemy tylko 
pytania 

niezbędne z 
punktu widzenia 

problematyki 
badawczej oraz 

logiki 
kwestionariusza

1

Zwracamy 
szczególną 
uwagę na 

formę językową 
pytań –

dopasowanie 
do języka 

respondentów

2

Dbamy o 
jednolitą formę 
gramatyczną, 
jedną osobę 
oraz czas w 

jakim 
formułujemy 

pytania

3



zasady zadawania pytań
w kwestionariuszach ilościowych

Nadajemy 
pytaniom formę 

pytań a nie 
haseł

4

Pytanie nie 
może 

przekraczać 
możliwości 

percepcyjnych 
respondentów

5

Unikamy pytań 
na które 

respondent 
musiałby 
udzielić 

odpowiedzi 
społecznie 

nieaprobowanej

6



zasady zadawania pytań
w kwestionariuszach ilościowych

Każde pytanie 
powinno 

odnosić się 
tylko do 
jednego 

zagadnienia

7

Pytanie nie 
mogą 

sugerować 
odpowiedzi

8

Nie zadajemy 
pytań co do 

których 
możemy 

spodziewać 
się nieszczerej 

odpowiedzi

9



zasady zadawania pytań
w kwestionariuszach ilościowych

Pytania 
formułujemy w 

sposób 
jednoznaczny 

zarówno dla nas 
jak i dla 

badanego

1
0

Pytanie nie 
powinno 

pozostawiać 
wątpliwości co 
do oczekiwanej 

formy 
odpowiedzi

1
1

Pytania powinny 
umożliwiać na 

tyle 
wyczerpującą 

odpowiedź, aby 
nie wymagały 
dopytywania 

czy 
uzupełniania

1
2



ćwiczenie 4
nierespektowanie zasad w kwestionariuszach

TYLKO NIEZBĘDNE 
PYTANIA

DOPASOWANIE 
JĘZYKA

FORMA 
GRAMATYCZNA

PYTANIA A NIE HASŁA
MOŻLIWOŚCI 
PERCEPCYJNE 

RESPONDENTÓW

NIEAPROBOWANE 
ODPOWIEDZI

JEDNO PYTANIE –
JEDNO ZAGADANIENIE

NIE SUGEROWANIE 
ODPOWIEDZI

NIE PROWOKOWANIE 
NIESZCZEROŚCI

JEDNOZNACZNOŚĆ 
PYTAŃ

CZYTELNA FORMA 
ODPOWIEDZI

WYCZERPYWANIE 
TEMATU



NARZĘDZIA BADAWCZE
BŁĘDY W NARZĘDZIACH



rodzaje błędów
najczęściej występujące w kwestionariuszach

BŁĄD 
MULTIPLIKACJI

Czy wysokość swoich zarobków 
uważa Pan(i) za słuszną w stosunku 
do swoich kwalifikacji i wysiłku 
wkładanego w pracę?

1.zdecydowanie tak
2.raczej tak
3.raczej nie
4.zdecydowanie nie

Jak Pan(i) sądzi, która z poniższych 
dziedzin polityki społecznej jest 
nieskutecznie realizowana bądź 
niesprawiedliwa i wymaga szczególnej 
poprawy w najbliższych latach?
....
….
….
….

PYTANIE ODNOSZĄCE SIĘ DO WIĘCEJ NIŻ 1 
ZAGADNIENIA



rodzaje błędów
najczęściej występujące w kwestionariuszach

FILTROWANIE

Co Pana(i) zdaniem jest 
głównym powodem 
niewykorzystania kwalifikacji 
absolwentów szkół 
zawodowych oraz uczelni 
wyższych przez pracodawców?

Z jakich powodów 
uzyskanie dofinansowania 
na inwestycje w 
oprogramowanie jest tak 
trudne?

BRAK NIEZBĘDNYCH PYTAŃ FILTRUJĄCYCH



rodzaje błędów
najczęściej występujące w kwestionariuszach

TRUDNE PYTANIA

Zakłady pracy, szkoły i uczelnie oddziałują na zewnętrzne środowisko, przy czym 
oddziaływanie to jest dostrzegane w życiu rodzin pracowników. W ramach 
działalności socjalnej zaspokajają one materialne i kulturalne potrzeby 
pracowników i ich rodzin poprzez świadczenia bezpośrednie i pośrednie. Jak 
ocenia Pan(i) realizację tych świadczeń? 

NADMIERNE SKOMPLIKOWANIE TREŚCI



rodzaje błędów
najczęściej występujące w kwestionariuszach

DRAŻLIWOŚĆ

PRYWATNOŚĆ I INTYMNOŚĆ
- życie towarzyskie
- postawy wobec innych (np. 
dzieci)
- używki
- dochody / oszczędności
- sfera życia erotycznego

ZBYT DRAŻLIWE / INTYMNE PYTANIE

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
- uczestnictwo w kulturze
- działalność społeczna / charytatywna
- etyka zachowań

ZAGROŻENIE SPOŁECZNEJ EGZYSTENCJI
- dotyczące regulacji prawnych dotyczących respondenta
- pytania o ocenę zwierzchników



rodzaje błędów
najczęściej występujące w kwestionariuszach

WIEDZA

Jak ocenia Pan(i) przyjęte zmiany w 
prawie budowlanym dotyczące 
procedury wydawania pozwoleń na 
budowę?

FAŁYSZYWE ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE WIEDZY 
RESPONDENTA

Czy Pana(i) zdaniem polityka USA wobec 
działań Izraela w Strefie Gazy jest słuszna 
czy też niesłuszna?

Czy jest Pan(i) za wprowadzeniem 
limitów na import stali z Chin do 
Polski?



rodzaje błędów
najczęściej występujące w kwestionariuszach

SKALE

PRZEMIESZANIE POZYCJI:

BŁĘDNE SKALOWANIE

BRAK UKŁADU 
ODNIESIENIA: 

NIERÓWNOWAŻNOŚĆ 
SKALI: 

Jak często chodzi Pan(i) do kina?
1.nigdy
2.kilka razy w roku
3.raz na rok
4.raz w miesiącu
5.kilka razy w miesiącu

Jak ocenia Pan(i) sytuację w Pana(i) miejscu pracy?
1.pozytywnie
2.negatywnie
3.nie mam zdania

Jak ocenia Pan(i) dzisiejszą konferencję?
1.doskonale
2.bardzo dobrze
3.dobrze
4.przeciętnie
5.słabo



rodzaje błędów
najczęściej występujące w kwestionariuszach

PRZEDMIOT 
PYTANIA

Jak ocenia Pan(i) rozmieszczenie i 
funkcjonowanie wypożyczalni 
rowerów miejskich w Pana(i) 
miejscu zamieszkania?

PRZEMIESZANIE PYTAŃ O FAKTY I OPINIE

Czy odczuwa Pan(i) brak wystarczającej 
ilości ścieżek rowerowych oraz komfortu 
przemieszczania się rowerem po Pana(i) 
miejscowości?



rodzaje błędów
najczęściej występujące w kwestionariuszach

WYBÓR 
ODPOWIEDZI

Z którym stwierdzeniem na temat zarobków w Pana(i) miejscu pracy zgadza się 
Pan(i):
1.osoby na kierowniczych stanowiskach zarabiają zdecydowanie zbyt dużo
2.osoby na kierowniczych stanowiskach zarabiają zdecydowanie zbyt mało

SFORMUŁOWANIE PYTAŃ Z ALTERNATYWNYMI 
ODPOWIEDZIAMI

Czy Pana(i) zdaniem osoby, które rozpoczynają pierwszą pracę po ukończeniu 
studiów posiadają odpowiednie kwalifikacje?
1.tak
2.nie



rodzaje błędów
najczęściej występujące w kwestionariuszach

SUGEROWANIE

Jakie są Pana(i) zdaniem główne negatywne skutki migracji do Europy osób 
wyznających islam?

PYTANIE SFORMUŁOWANE W SPOSÓB 
SUGERUJĄCY

Czy ma Pan(i) wrażenie, że prawne ograniczenie wysokości podatków jest 
skutecznym sposobem powstrzymania rządu od sięgania do Pana(i) kieszeni 
przy okazji każdej wypłaty pensji?
1.tak
2.nie

Proszę powiedzieć, jak bardzo zadowolony jest Pan/Pani z nowego sposobu 
utylizacji odpadków komunalnych w Pana(i) miejscowości? 



rodzaje błędów
najczęściej występujące w kwestionariuszach

SFORMUŁOWANIA

Zadawanie pytań zawierających podwójne przeczenie:
„Czy nie uważa Pan, że nie powinno się budować lakierni w sąsiedztwie osiedla 
mieszkaniowego?”

NIEFORTUNNE SFORMUŁOWANIA UTRUDNIAJĄCE 
ODPOWIEDŹ

Formułowanie pytań, które może wywołać poczucie, że jest się 
egzaminowanym.
„Od którego roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej?”



rodzaje błędów
najczęściej występujące w kwestionariuszach

ESTETYKA

Bardzo istotne szczególnie w przypadku kwestionariuszy 
wypełnianych samodzielnie przez respondentów (np. online)

NIECZYTELNE / NIEDBALE PRZYGOTOWANIE 
EDYCYJNE

Ma znacznie również w badaniach ankieterskich – przekładając się na 
komfort pracy ankietera i ryzyko popełniania przez niego błędów



niebezpieczne określenia
wymagające szczególnej ostrożności

ZAWSZE
Czy zawsze stosuje się 

Pan(i) do przepisów 
drogowych?

Czy Pana(i) stosunku z 
przełożonym są zawsze 

poprawne?

KIEDYKOLWIEK
Czy kiedykolwiek 

słuchał(a) Pan(i) programu 
III Polskiego Radia?

SŁYSZEĆ
Czy słyszał(a) Pan(i) o 
konferencji „Fundusze 

Europejskie a rozwój sieci 
dróg w latach 2010-2014”?

TAKI JAK
Czy sądzi Pan(i), że 

produkty roślinne, takie jak 
jabłka powinny być 

elementem diety dzieci w 
szkołach?

PAN/PANI
Jak wiele samochodów 
naprawił Pan w Pana 

warsztacie 
samochodowym w ciągu 

ostatniego miesiąca?

ROZWAŻAĆ
Czy rozważa Pan(i) 

pozyskanie 
dofinansowania na zakup 

nowych maszyn?



NARZĘDZIA BADAWCZE
RODZAJE SKAL



rodzaje skal
skale podstawowe

SKALA NOMINALNA

W której sieci 
hipermarketów kupujesz 
najczęściej:
1. Tesco
2. Auchan
3. Carrefour
4. Leclerc

SKALA PORZĄDKOWA

Uszereguj smaki 
jogurtów od najbardziej 
do najmniej lubianego:
1. Jabłkowy
2. Owoce leśne
3. Truskawkowy

kolejność prezentacji 
itemów

wymuszenie
rangowania

brak informacji o 
dystansie

trudne przy wielu 
markach

SKALA INTERWAŁOWA

Oceń poszczególne 
smaki jogurtów na skali 
od 1 do 10
1. Jabłkowy
2. Owoce leśne
3. Truskawkowy

możliwość liczenia 
średnich

nie zawsze pozwala na 
rangowanie

SKALA ILORAZOWA

Ile wynosi Twój 
miesięczny dochód?

Jak dawno temu 
kupiłeś samochód? 

uwaga na przedziały

pomiar behawioralny



rodzaje skal
skale oceny 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO: STOSUNEK DO:

Na ile prawdopodobne jest, że 
zdecyduje się Pan(i) na wyjazd na 

wakacje za granice? 

1. na pewno się zdecyduje
2. raczej się zdecyduje
3. być może się zdecyduje być 

może nie
4. raczej się nie zdecyduje
5. na pewno się nie zdecyduje
6. jeszcze nie wiem

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej oddaje Twoją opinię o 
podróży Pendolino na trasie Warszawa-Kraków

1. to jedyny sposób podróży jaki biorę pod uwagę
2. to jeden z rozważanych przeze mnie sposobów podróży
3. wolę inne sposoby podróży, ale ten również jestem skłonny 

rozważyć
4. wybiorę ten sposób podróży tylko jeśli nie będzie innego 

wyjścia
5. nigdy nie wybiorę tego sposobu podróży 

ocena przez planowane działania

zakłada stałość 
warunków 

wymaga dłuższego opisu 
– trudne np. przez telefon



rodzaje skal
skale postaw

pomiar opinii / stosunku

SKALA LIKERTA

1. zdecydowanie się nie zgadzam
2. raczej się nie zgadzam
3. ani się nie zgadzam, ani się zgadzam
4. raczej się zgadzam
5. zdecydowanie się zgadzam

sprzyja popadaniu w automatyzm

tendencja do zgadzania się

skłonność do wyboru „raczej”

DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY

nudna 1-2-3-4-5-6-7 ciekawa
ważna 1-2-3-4-5-6-7 nieważna
przestarzała 1-2-3-4-5-6-7 nowoczesna
brzydka 1-2-3-4-5-6-7 ładna

konieczna prostota

jednoznaczność wymiarów



rodzaje skal
skale postaw

pomiar opinii / stosunku

SKALA STAPELA

+5
+4
+3
+2
+1
pomocna obsługa
-1
-2
-3
-4
-5

trudna dla badanych

brak środka skali

dobrze działa w badaniach 
CAWI

SKALE 
NUMERYCZNE

Na ile ważne jest 
dla Ciebie aby sklep 
w którym kupujesz 
oferował warzywa 
od regionalnych 
dostawców. Oceń 
to na skali od 1 
(zupełnie nieważne) 
do 100 (bardzo 
ważne). 

dyskusyjna interpretacja

ograniczenie do wybranych 
metodologii

dobrze działa w badaniach 
CAWI

wygodna prezentacja na 
akranie



rodzaje skal
symetryczne vs niesymetryczne

SKALE SYMETRYCZNE

Bardzo dobrze
Dobrze

Przeciętnie
Źle

Bardzo źle

Bardzo chętnie
Dość chętnie

Dość niechętnie
Bardzo niechętnie

Rewelacyjnie
Bardzo dobrze

Dobrze
Ani dobrze ani źle

Źle
Bardzo źle
Tragicznie

Optymalna liczba punktów na skali: 
między 5 a 10

Dopasowanie do metody 
badawczej

SKALA NIESYMETRYCZNA

Doskonale
Bardzo dobrze

Dobrze
Przeciętnie

Słabo

Kiedy spodziewamy się opinii 
skupionych wobec krańca skali



rodzaje skal
inne skale

SKALA BOGARDUSA
(skala dystansu społecznego)

Czy jesteś skłonny(a) zgodzić się, aby człowiek narodowości cygańskiej:

1. przyjechał z wizytą turystyczną do Twojego kraju 
2. dostał kartę stałego pobytu w Twoim kraju
3. został jego obywatelem 
4. zamieszkał w Twoim mieście
5. został Twoim sąsiadem
6. kolegą z pracy
7. znajomym/przyjacielem
8. partnerem życiowym Twojego syna lub córki



rodzaje skal
skale graficzne

pomiar opinii / stosunku 

KLASYCZNY SUWAK: 
niska jakość obsługi -------------------------------------------------------------- wysoka jakość obsługi

SUWAK ZE ŚRODKIEM:
zbyt słodkie ------------------------------- w sam raz ------------------------------- zbyt gorzkie

RELATYWNY DYSTANS
Coca-Cola ----------------------------------------------------------------------------------------- Pepsi



rodzaje skal
skale graficzne

pomiar opinii / stosunku 



rodzaje skal
pochodne technik analitycznych

pomiar opinii / stosunku

Który smak jogurtu wolisz:

1. Jabłko
2. Owoce Leśne

1. Czarna porzeczka
2. Brzoskwinia

3. Brzoskwinia
4. Jabłko 

PORÓWNANIE PARAMI

zaawansowana analityka

może być nużące dla 
badanego

Na ile ważne są dla Ciebie: 
1. Moc silnika:
2. Kolor:
3. Rodzaj paliwa:
4. Kraj produkcji:
5. Klimatyzacja: 

Suma punktów musi 
się równać 100

STAŁA SUMA

trudne przy wielu 
wymiarach

wymaga oprogramowania



typy indeksów
przykłady

INDEKS: 
Miara stosowana do pomiaru 
ilościowego zjawisk będąca 
syntetycznym ujęciem kilku lub 
kilkunastu różnych wskaźników, 
opisujących to samo zjawisko w 
jego różnych wymiarach.

POPULARNE INDEKSY:
- HDI (human development index)

- WOK (wskaźnik optymizmu 
konsumentów)

- ESI (wskaźnik koniunktury 
gospodarczej)

MOŻLIWE INDEKSY:
SIŁY MARKI

SATYSFAKCJI KLIENTÓW
LOJALNOŚCI KLIENTÓW

SKŁONNOŚCI DO REKOMENDACJI (NPS)
Mogą być tworzone a 

priori lub post-factum



analizy wielowymiarowe
specyfika pytań

Analizy wielowymiarowe umożliwiają odkrycie / opis zjawisk, które 
mają charakter bardziej złożony niż cechy czy postawy diagnozowane 
przy użyciu pojedynczych pytań czy indeksów. 

1

Popularne typy analiz:
analiza skupień / analiza czynnikowa / analiza strukturalna / analiza 
korespondencji / analiza dyskryminacyjna

2

Konsekwencje dla kwestionariusza:
- wymagają zadania specyficznych typów pytań
- wydłużają kwestionariusz
- często nie są intuicyjne dla respondenta
- wymagają koncentracji i precyzji odpowiedzi
- nie powinny być zadawane na końcu długiego kwestionariusza

3



NARZĘDZIA BADAWCZE
JĘZYK / WYGLĄD / PILOTAŻ



język kwestionariusza
zasady

DOPASOWANIE JĘZYKA DO GRUPY DOCELOWEJ1

PROSTOTA I JEDNOZNACZNOŚĆ SFORMUŁOWAŃ2

WYJAŚNIANIE I TŁUMACZENIE3

FORMA ZWRACANIA SIĘ DO RESPONDENTA4



wygląd kwestionariusza
zasady

NUMEROWANIE KWESTIONARIUSZY, PYTAŃ I JASNE REGUŁY 
PROWADZENIA WYWIADU1

WIELKOŚĆ CZCIONKI, ILOŚĆ MIEJSCA NA WPISANIE 
ODPOWIEDZI, CZYTELNOŚĆ TABEL2

STANDARYZACJA WIZUALNA3

WIDOCZNOŚĆ PYTAŃ DLA RESPONDENTA4



pilotaż badania
pytania na jakie szukamy odpowiedzi

JAK PYTANIA BRZMIĄ PO ODCZYTANIU1

CZY ANKIETER ROZUMIE PYTANIA2

CZY RESPONDENT ROZUMIE PYTANIA3

CZY RESPONDENT JEST SKONCENTROWANY4

CZY INSTRUKCJE / FITRY DZIAŁAJĄ POPRAWNIE5

CZY ODPOWIEDZI / KAFETERIE SĄ WYCZERPUJĄCE6

ILE CZASU TRWA WYWIAD7

POPRAWNOŚĆ TECHNOLOGICZNA8



pilotaż badania
możliwe rodzaje pilotaży

TEST 
KORYTARZOWY

TEST 
KOGNITYWNY Z 

UDZIAŁEM 
RESPONDENTÓW

OBSERWACJA 
WYWIADU 

ANKIETERSKIEGO

BADANIE 
PILOTAŻOWE

WYWIAD 
OBSERWOWANY 
PRZEZ KLIENTA



REALIZACJA TERENOWA
METODY KONTROLI JAKOŚCI



kontrola jakości
w badaniach ilościowych

KONTROLA TERENOWA KONTROLA NIETERENOWA

• Kontroli podlega tylko część próby (np. 10% 
zrealizowanych wywiadów)

• Kontrola powinna być prowadzona już w trakcie 
realizacji, tak by wyniki były dostępne tuż po jej 
zakończeniu

• Podstawowe rodzaje prowadzonej kontroli terenowej:
o Kontrola telefoniczna
o Kontrola osobista (face-to-face)

• Sposób doboru próby do kontroli: 
o Dobór losowy (cześć próby) – po to, żeby móc 

porównywać wyniki kontroli w czasie i między 
ankieterami 

o Dobór celowy (cześć próby) – po to, żeby móc 
dokładniej sprawdzić „podejrzane przypadki” 
lub nowych ankieterów

• Procent próby objęty kontrolą – 100%
• Podstawowe rodzaje prowadzonej kontroli 

nieterenowej:

o Merytoryczna analiza wypełnionych 
kwestionariuszy/ rekordów bazy wyników

o Merytoryczna analiza dokumentacji pracy 
ankietera

o Analiza czasu wywiadu, spójności 
logicznej, schematów odpowiedzi. 

• Kontrola nieterenowa jest prowadzona przez 
Dział Kontroli, ale też przez badaczy 
opracowujących wyniki projektu



NARZĘDZIA BADAWCZE

TECHNIKI WIZUALIZACJI



techniki wizualizacji
kwestionariusze on-line

przejście przez
- średnie
- dobre

- wybitne
przykłady wizualizacji 

kwestionariuszy



techniki wizualizacji
kwestionariusze on-line

przykłady:

Ariadna
confirmit

lightspeed
typeform



można też zupełnie inaczej
badanie w formie komiksu



ANALIZA DANYCH
POPULARNE METODY ANALITYCZNE



analiza danych
główne metody

analiza jednej zmiennej oraz 
analizy tabelaryczne

zależności między 
zmiennymi

analiza korelacji

wpływ zmiennych 
analiza regresji

1

2

3

meta-wymiary
analiza czynnikowa

4

optymalizacja cech
analiza conjoint

5

segmentacja
analiza skupień
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analiza czynnikowa
przykład zastosowania – badanie uczestników kultury

CEL
identyfikacja motywacji do 

uczestnictwa w kulturze

METODA
badanie 

kwestionariuszowe na 
dużej (>1000) próbie

NARZĘDZIE
lista ponad 40 

szczegółowych motywacji



analiza czynnikowa
przykład zastosowania – badanie uczestników kultury



analiza czynnikowa
przykład zastosowania – badanie uczestników kultury



analiza skupień
przykład zastosowania – badanie uczestników kultury

CEL
wyłonienie segmentów 

uczestników kultury

METODA
badanie 

kwestionariuszowe na 
dużej (>1000) próbie

NARZĘDZIE
lista ponad 40 

szczegółowych motywacji 
oraz zachowań



analiza skupień
przykład zastosowania – badanie uczestników kultury



analiza skupień
przykład zastosowania – badanie uczestników kultury



analiza conjoint
przykład zastosowania – optymalizacja oferty

CEL
konstrukcja optymalnej oferty 

internetowej

METODA
badanie na próbie 600 
potencjalnych klientów

NARZĘDZIE
schemat conjoint zawierający 
kilka cech produktu o kilku 

atrybutach



analiza conjoint
schemat oferty



analiza conjoint
wyniki różne od danych deklaratywnych



analiza conjoint
dodatkowe możliwości analityczne



REZULTATY BADAŃ
WIZUALIZACJA DANYCH



wizualizacja danych
standard = PPT, ale…

AUTOMATYZACJA 
RAPORTOWANIA

ROZSZERZONE MOŻLIWOŚCI 
PPT

INTERAKTYWNOŚĆ

http://www.e-tabs.com
http://www.officereports.com

http://www.sketchbubble.com

http://www.e-tabs.com/
http://www.officereports.com/
http://www.sketchbubble.com/


wizualizacja danych
infografiki

INFOGRAFIKI – GENERALNIE

INTERAKTYWNE GRAFIKI ON-
LINE

https://www.columnfivemedia.c
om/45-best-infographic-
design-examples-of-2016

www.infogar.am
https://venngage.com

https://www.columnfivemedia.com/45-best-infographic-design-examples-of-2016
http://www.infogar.am/
https://venngage.com/


wizualizacja danych
infografiki



wizualizacja danych
przeglądarki danych 

KOMBAJNY BUSINESS 
INTELIGENCE

http://www.tableau.com
https://www.qlik.com

http://www.tableau.com/
https://www.qlik.com/


wizualizacja danych
dashboardy on-line

NARZĘDZIA SIECIOWE
https://www.thedash.com

https://www.idashboards.com

AUTORSKIE ROZWIĄZANIA dedykowany dashboard 
trackingu komunikacji

https://www.thedash.com/
https://www.idashboards.com/


NOWE TECHNIKI BADAWCZE
PRZYKŁADY



badania zautomatyzowane
cechy szczególne

SZEROKIE ZASTOSOWANIE 
W BADANIACH JAKOŚCI 

OBSŁUGI

NISKI RESPONSE RATE

OGRANICZENIA 
TECHNICZNE

KONIECZNY BARDZO 
PROSTY I KRÓTKI 

KWESTIONARIUSZ

RESPONDENT POWINIEN 
OD RAZU ROZUMIEĆ CEL

NISKIE KOSZTY

IVR

IN
TE

RA
CTIV

E V
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badania mobilne
cechy szczególne

1 SĄ KONTEKSTOWYM NARZĘDZIEM BADAWCZYM

4 KWESTIONARIUSZ POWINIEN BYĆ JESZCZE KRÓTSZY: 5 MINUT

3 PYTANIA POWINNY BRZMIEĆ INACZEJ - KRÓCEJ

2 PYTAJ O RZECZY KTÓRE DZIEJĄ SIĘ W TRAKCIE 
BADANIA

ZDJĘCIA
KOMENTARZ NA 

GORĄCO
UCHWYCENIE 

EMOCJI

Zamiast:
Proszę wskaż Twoją 

obecnie ulubioną markę 
samochodu

Spytaj:
Ulubiony samochód? 



badania mobilne
cechy szczególne

7 PAMIĘTAJ O RÓŻNYCH SYSTEMACH OPERACYJNYCH I MODELACH TELEFONÓW

8 ZAPROJEKTU ANKIETĘ DO WYŚWIETLANIA W PIONIE

5 PAMIĘTAJ O TYM KTO BIERZE UDZIAŁ W BADANIACH MOBILNYCH

6 ZWRÓĆ JESZCZE WIĘKSZĄ WAGĘ NA STRONĘ WIZUALNĄ

9 URZĄDZENIE MOBILNE MOŻE BYĆ TEŻ 
WYKORZYSTANE W BADANIACH 
ANKIETERSKICH



badania mobilne
przykłady

aplikacje do 
tworzenia i 

uczestnictwa w 
badaniach 
mobilnych



pomiar ekspresji mimicznej
cechy szczególne

1 PASYWNY POMIAR EMOCJI W OPARCIU O REJESTRACJĘ MIMIKI TWARZY: 

https://vimeo.com/117914947

2 POMIAR NASILENIA 5 TYPÓW EMOCJI:
– RADOŚĆ
– ZASKOCZENIE
– ZŁOŚĆ
– SMUTEK
– OBRZYDZENIE

BADANIE REKLAM



and the future is:

https://vimeo.com/79179138
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Łopacińska

4

Gilbert A. Churchill
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