
Opracowanie ankiety: Kinga Weronika Dudko. 
 
Na zlecenie właścicieli fabryk produkujących drewniane zabawki. Celem przeprowadzenia 
ankiety, czyli badaniem rynku jest zgromadzanie wiadomości, które pomogą właścicielom fabryk 
drewnianych zabawek w stworzeniu zabawki (koniecznie z drewna), która spodoba się dzieciom, 
jako bożonarodzeniowy prezent. 
 
Proszę Cię o odpowiedzi na podane niżej pytania. Dotyczą one Twoich oczekiwań, marzeń i 
satysfakcji z zabawy drewnianymi zabawkami. Chcemy także poznać Twoje opinie o zabawkach 
wykonanych z drewna. Twoje odpowiedzi pomogą zaplanować, udoskonalić, oraz 
wyprodukować, takie zabawki, które przysporzą Ci wiele radości i satysfakcji w zabawie. 
Ankieta jest anonimowa, tzn. nie wpisujesz swego nazwiska. Proszę więc, abyś udzielił/a 
szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. 
 
1.  Czy jesteś chłopcem czy dziewczyną? (wstaw X w jedną kratkę) 
 
□   dziewczyna □   chłopiec 
 
2.  W jakimi jesteś wieku? 
 
Mam lat .................. 
 
3.   Czy masz jakąś ulubioną drewnianą zabawkę? (wstaw X w jedną kratkę) 
 
□   mam jedną ulubioną drewnianą zabawkę □   mam kilka ulubionych drewnianych zabawek 
 
□   nie mam żadnej ulubionej drewnianej zabawki 
 
4.  Opisz w kilku słowach swoją ulubioną drewnianą zabawkę, (jeśli j ą posiadasz, jeśli nie wstaw 
-): 
 
Moja ulubioną zabawką jest ........................................................................................................ 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 



5.   Jak często bawisz się drewnianymi zabawkami? (wstaw X w jedną kratkę) 
 
□   bardzo często □   często □   czasami □   rzadko □   nigdy 
 
6.  Czy Twoim zdaniem drewniana wymarzona zabawka powinna: (zaznacz X w kratkę, 
wszędzie tam gdzie jest pozytywna Twoja odpowiedź) 
 
□  być kolorowa    
 
□ posiadać elementy ruchome    
 
□ przemieszczać się    
 
□ mieć koła    
 
□ być zdalnie sterowana    
 
□ mieć elementy zaskoczenia lub magii    
 
□ mieć elementy oryginalności (niepowtarzalności)    
 
7.  Czy Twoim zdaniem drewniana wymarzona zabawka mogłaby być: (zaznacz X w kratkę, 
wszędzie tam gdzie jest pozytywna Twoja odpowiedzi) 
 
□ w kolorze drewna    
 
□ na baterię    
 
□ do ciągnięcia na sznurku    
 
□ do bujania    
 
□ do siedzenia    
 
8.  Jakich rozmiarów powinna być drewniana wymarzona zabawka: (wstaw X w jedną kratkę) 
 
□ do wielkości 10 cm x 10 cm    
 
□ do wielkości 30 cm x 30 cm   
 
□ do wielkości 50 cm x 50 cm    
 



□ ponad wielkość 50 cm x 50 cm    
 
9.  Czy drewniana wymarzona zabawka powinna służyć do zabawy w: (wstaw X w jedną kratkę) 
 
□ domu   
 
□ na podwórku    
 
□ wszędzie    
 
Serdecznie dziękuję, w imieniu własnym, i właścicieli fabryk zabawek z drewna, za poświęcony 
czas i wypełnienie ankiety. Zawarte odpowiedzi w ankiecie są dla nas bardzo cennymi 
wskazówkami, które z pewnością zostaną ujęte w najbliższym czasie w stworzeniu trafionego 
prezentu pod choinkę, który przyniesie wiele uśmiechu i satysfakcji z wyśmienitej zabawy. 


