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Ankiety i testy on-line 

Kliknij w link, aby wykonać przykładowy test 

https://goo.gl/u29cHH 

lub zeskanuj kod QR 

 

 

Teraz przystąp do stworzenia własnego testu 

1. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres: interankiety.pl 

 

 

https://goo.gl/u29cHH
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2. Załóż darmowe konto.  

 

3. Utwórz nową ankietę i nadaj jej nazwę.  

  

4. Twórz test. Wybieraj rodzaj pytania i upuszczaj we wskazanym miejscu.  

 

5. Po wybraniu pytania zamkniętego możesz przypisać liczbę punktów za udzielenie 

prawidłowej odpowiedzi.  
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 Po tekście stanowiącym prawidłową odpowiedź możesz określić liczbę 

punktów za jej udzielenie. Liczbę punktów należy ująć w podwójne nawiasy (jak na rysunku).  

6. Przy pytaniu zaznacz opcję wymagane i kliknij Zapisz.  

7. Pytania możesz umieszczać na jednej stronie. Jedno pod drugim.  

 

8. Każde pytanie możesz umieścić na osobnej stronie. Przed umieszczeniem pytania kliknij 

Dodaj stronę.  
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9. W trakcie tworzenia ankiety/testu możesz sprawdzić jej wygląd klikając na  

 

10. Klikając na zakładkę Wygląd możesz wybrać odpowiedni szablon.  

 

11. Po kliknięciu zakładki Udostępnianie możesz pobrać link do udostępniania, wysłać 

zaproszenie do wypełnienia ankiety/testu przez e-mail, sms lub pobrać kod QR. Możesz też 

zapisać ankietę w wersji PDF do druku.  
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12. Po wypełnieniu ankiety/testu kliknij zakładkę Analiza i sprawdź odpowiedzi. Wyniki możesz 

wyeksportować do pliku PDF lub arkusza kalkulacyjnego XLS.  
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Korzystając z darmowego konta na interankiety.pl możesz stworzyć nieograniczoną liczbę 

ankiet/testów składających się z 15 pytań i 50 odpowiedzi w ankiecie.  

 

 

Jeżeli masz uwagi, propozycje lub potrzebujesz skorzystać z konsultacji dotyczącej 

opracowania napisz: e.leszczynska@ckubialystok.pl 

Ewentualnie umów się na spotkanie indywidualne:  

wtorek: 10:00-11:00 

czwartek: 12:00-13:00 

Prześlij zgłoszenie 
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