
Przetwarzanie danych 

 
Aby móc przetwarzać dane, należy je pobrać. Są dostępne różne narzędzia w internecie, za pomocą 
których możemy pozyskać interesujące nas dane. 
Mając konto w Google, można wykonać formularz, który następnie można udostępnić określonym 
osobom, wpisująć ich e-mail lub każdej osobie, której wyślemy link do formularza. 
Aby stworzyć formularz, należy otworzyć dysk wirtualny, wybrać zakładkę Nowy i potem Formularze 
Google. W formularzu można poprosić o wypełnienie krótkiej lub długiej odpowiedzi, o zaznaczenie 
jednej lub kilku odpowiedzi za pomocą pół jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, możemy też 
poprosić o ocenę w określonej skali czy ułatwić wybór za pomocą listy rozwijanej. 
 

 
 
Kiedy już prześlemy np. za pomocą e-maila formularz do wypełnienia, możemy oczekiwać na dane, 
które będą gromadzone w specjalnie do tego wygenerowanym Arkuszu Google, po naciśnięciu na 

przycisku z białym krzyżykiem na zielonym tle:  
 

 
 
Formularz prowadzi osobę przez kolejne etapy, dlatego jego wypełnienie nie powinno nikomu 
sprawiać kłopotu, a dane nie są widoczne dla wszystkich, a jedynie dla twórcy czy dla osoby, której 
zostały udostępnione. 
Jeśli jednak zależy nam na udostępnieniu danych osób wypełniających, to można w Arkuszu google 
stworzyć tabelę, w któ®ej każda osoba, która otrzyma link, będzie mogła pozostawić swoje dane. 
 
Jest wiele innych ciekawych form zbierania danych. Można do tego celu wykorzystać np. stronę 
www.interankiety.pl  

http://www.interankiety.pl/


 
Serwis proponuje kilka sposobów na rozesłanie ankiety:  
- może to być zaproszenie e-mail; 
- widget na stronę www; 
- kod do osadzenia formularza na stroonie; 
- kod QR. 
Obecnie coraz częściej korzysta się z telefonów, w których można pobrać aplikację skaner QR i 
niemal natychmiastowo uzyskać dostęp do ankiety. 
 
 

 
 

W bardzo prosty i przejrzysty sposób otrzymujemy interesujące nas dane po udostępnieniu linku z 
ankietą:   
 

 
 
Aby ankieta była bardziej wiarygodna, można dodać zabezpieczenie, aby jeden użytkownik mógł ją 
wypełnić tylko raz. 
 
 
Zadania:  
1. Wykonaj przykładowy formularz, udostępnij go znajomym i przeanalizuj uzyskane wyniki. 
Formularz powinien zawierać co najmniej 4 pytania, najlepiej, aby odpowiedź na nie była możliwa w 
różnej formie. 
 
2. Przygotuj ankietę w dowolnej internetowej aplikacji. Link wstaw do arkusza Google, do którego 
będą mieć dostęp Twoi koledzy i koleżanki z klasy. 


