
 

 

JAK PRZEPROWADZIĆ  WYWIAD? 

1. Przygotowanie do przeprowadzenia wywiadu: 

 Zbierzcie informacje na temat tego, co was interesuje, po to, abyście wiedzieli 

jakie zadawać pytania. Warto poszukać tych informacji w książkach czy 

Internecie. 

 Przygotujcie pytania, które będziecie chcieli zadać i będą dotyczyły tematu 

projektu. 

 Pamiętajcie o prawidłowej budowie zdania pytającego oraz grzecznościowych 

formach. 

 W konstrukcji wywiadu pomogą wam przykłady: 

 

o Dzień dobry, czy mógłbym Panią/Pana prosić............................... 

o Chciałbym jeszcze Panią/Pana zapytać ……………………………..... 

o Mam do Pani/Pana jeszcze jedno pytanie ……………………................... 

o Czy nie zechciałaby Pani/Pan ………………………............................... 

o Proszę opowiedzieć o ………………………………................... 

o Jakie ma Pani/Pan zdanie na temat…………… ........................ 

o Czy to prawda, że …….......................................................... 

o Interesuje mnie jeszcze ………………………………………………… 

o Pragnę jeszcze Panią/Pana zapytać............................................................ 

o Dziękuję Pani/Panu za poświęcony mi czas i miłą rozmowę................................ 

 

 

2. Realizacja: 

 Umówcie się telefonicznie lub osobiście z ekspertem na określony termin w obecności 

nauczyciela/opiekuna. Wywiad możecie przeprowadzić w szkole lub w miejscu 

dogodnym dla eksperta.  

 Zapytajcie, czy będziecie mogli nagrywać wywiad (jeśli będziecie mieli taką 

możliwość). Jeśli ekspert odmówi to należy przygotować kartki z pytaniami i notować 

wszystkie odpowiedzi. 

 Zacznijcie wywiad od przywitania i zdania: Mam do Pana/Pani parę pytań 

dotyczących projektu, który dotyczy…. i ma temat ……………. 

 Następnie zadajcie ekspertowi wszystkie zapisane pytania. 

 Na zakończenie podziękujcie za rozmowę i pożegnajcie się z rozmówcą: Dziękuję 

Pani/Panu za rozmowę i życzę.... 

 

3. Podsumowanie: 

 Wybierzcie najważniejsze wypowiedzi, czyli takie, które pomogą wam w znalezieniu 

odpowiedzi na postawione pytania. 



 

 

 Poprawcie błędy ortograficzne i prawidłowo zbudujcie zdania. Przepiszcie wywiad na 

czysto (wraz z pytaniami). 

 Nadajcie wywiadowi tytuł. 

 Najciekawszą informację możecie umieścić pod tytułem (np. pogrubionymi literami) 

jako zachętę do przeczytania przez inne osoby. Możecie też wywiad ubarwić jakimś 

pasującym tematycznie zdjęciem lub rysunkiem.  

 Opiszcie w kilku zdaniach, kim jest wasz ekspert. Jeśli macie zdjęcie z ekspertem 

możemy dołączyć je do wywiadu (pamiętajcie o uzyskaniu zgody na publikację 

zdjęcia). 

 


