
WYJĄTKOWA ZABAWKA 

Ankieta

 

Witam serdecznie. 

Nazywam się Dominik Demczuk, uczęszczam do Szkoły Podstawowej nr 154 w 

Warszawie, a także na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. W ramach działań 

na uczelni biorę udział w  konkursie edukacyjnym pt. „Wyjątkowa zabawka”. 

Konkurs organizowany jest dla studentów EUD. Celem jest stworzenie 

wyjątkowej drewnianej zabawki bożonarodzeniowej, którą dzieci mogłyby 

dostać pod choinkę już w tym roku. W tym celu chcę zebrać wasze opinie, by 

lepiej ocenić preferencje a przez to wskazać właściwy produkt, który ucieszy 

miliony dzieci, w tym również was.  

Twoje zdanie będzie tutaj decydujące!! 

 

 

 



Ankietę należy uzupełnić zaznaczając ptaszki w checkboxach  

W jednym pytaniu można udzielić kilku odpowiedzi jednak nie więcej niż trzy 

(w tym jedno otwarte). 

W ankiecie zawarte są również pytanie otwarte. Należy w nich umieścić 

własne odpowiedź na pytania.  

 

 

Respondenci – grupa docelowa to dzieci w wieku 10-12 lat 

 

 

 

 

 



ZACZYNAMY  

 

1. Czy jakość zabawki jest dla ciebie ważna? 

a) tak 

b) nie 

c) nie zwracam na to uwagi 

  

2. Czy reklama na wpływ na twoje decyzje zakupowe? 

a) tak  

b) nie 

 

Jeśli TAK to jaka reklama ostatnio zrobiła na tobie wrażenie? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Kto ma wpływ na to co kupujesz? 

a) rodzice 

b) koledzy/ koleżanki 

c) reklama 

e) Internet 

f) inne (wymień) …………………………………… 

 

4. Jakie zabawki lubisz? 

a) uczące twórczego myślenia 

b) naukowe 

c) sportowe 

d) kolekcjonerskie 

e) rozrywkowe 

f) inne (wymień) …………………………………….. 

 

5. Na co najbardziej zwracasz uwagę gdy kupujesz zabawkę? 

a) na opakowanie 

b) na funkcjonalność / możliwości 

c) czy jest modna / trendi 

d) czy jest przydatna 

e) inne (wymień) ………… 

 

6. Gdzie lubisz się bawić? 

a) sam w domu  

b) sam na dworze 

c) na dworze z kolegami 

d) sam na dworze 

e) inaczej (wymień) ………………………….. 

 

 

 



7. Co jest dla ciebie najbardziej istotne bawiąc się zabawką? 

a) waga zabawki 

b) kolor zabawki 

c) smak zabawki 

d) zapach zabawki 

e) efekty specjalne 

f) czy mieści się do kieszeni 

g) inne …………………………….. 

 

8. Z kim najczęściej się bawisz? 

a) sam/-a 

b) w grupie kolegów / koleżanek 

c) czasami sam/-a a czasami w grupie 

d) z rodzicami 

e) ze zwierzętami 

f) inne …………………………………….. 

 

9. Czy ma dla ciebie znaczenie cena zabawki? 

a) tak 

b) nie 

c) nie zwracam na to uwagi 

 

 

Metryczka: 

Proszę o podanie poniższych informacji:  

1. imię …………………………… 

2. wiek …………………………… 

3. płeć ……………………………. 

4. miejsce zamieszkania ……………………………… 

 

Na zakończenie chciałbym podziękować za poświęcony czas i udział w 

badaniu. Zebrane odpowiedzi na pewno ułatwią podjęcie kolejnych decyzji 

dotyczących między innymi kreowania produktu, sprzedaży, czy reklamy. 


