
„Wyjątkowa zabawka”- etap I 

Nazywam się Jerzy Muszyński. Jestem pracownikiem 

firmy „Wooden Toys”. Firma ta produkuje drewniane 

zabawki dla dzieci.  

Mam zamiar przeprowadzić ankietę, w której zbiorę 

opinię na temat drewnianych zabawek, aby dowiedzieć 

się, jakie najbardziej podobają się naszym klientom. 

Wykorzystam to w tym celu, żeby produkty naszej firmy 

były hitem tegorocznych świąt Bożego narodzenia. 

 

  



ANKIETA 

1.Jakiego koloru chciałbyś mieć zabawkę? Wybierz 

odpowiedź spośród podanych. 

�  czerwonego 

�  niebieskiego 

�  żółtego  

�  innego (napisz, jakiego ) .................................……..  

2. Jakiego rodzaju chciałbyś mieć zabawkę? Wybierz 

odpowiedź spośród podanych. 

�  samochodzik 

�  zwierzę 

�  inne (napisz, jakie ) .................................……..  

3.Czy lubisz bawić się koniem na biegunach? Wybierz 

odpowiedź spośród podanych. 

�  tak 

�  nie 

�  nie mam zdania 

  



4. Czy wolałbyś, aby zabawki, np. samochodziki 

jeździły? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

�  tak 

�  nie 

�  obojętnie 

5. Gdzie chciałbyś kupować zabawki? Wybierz dowolną 

ilość odpowiedzi spośród podanych. 

�  w supermarketach 

�  w sklepach z zabawkami 

�  w domach towarowych 

�  w innym miejscu (napisz gdzie) …………….......... 

6. Czy chciałbyś, żeby nasze zabawki były sprzedawane 

w internecie? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

�  tak 

�  nie 

�  obojętnie 

7. Opisz jak wyglądałaby twoja wymarzona zabawka. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



8. Czy lubisz bawić się żaglówkami z drewna? Wybierz 

odpowiedź spośród podanych. 

�  tak 

�  nie 

�  nie mam zdania 

9. Opisz, co podoba Ci się najbardziej w drewnianych 

zabawkach. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

10. Czy lubisz bawić się samolotami z drewna? Wybierz 

odpowiedź spośród podanych. 

�  tak 

�  nie 

�  nie mam zdania 

11. Opisz, w jaki sposób bawisz się zabawkami. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

  



12. Czy lubisz układać wieże lub inne budowle  

z klocków z drewna? Wybierz odpowiedź spośród 

podanych. 

�  tak 

�  nie 

�  nie mam zdania 

13. Czy byłeś grzeczny w tym roku? Wybierz odpowiedź 

spośród podanych. 

�  tak 

�  nie 

�  nie wiem 

14. Jaką zabawkę chciałbyś dostać pod choinkę? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

Dziękuję za poświęcony czas i udział w 

badaniu. 


