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On-line kérdőív készítése Google Űrlap létrehozásával 

 

ELŐKÉSZÜLETEK 

A kérdőív szerkesztéséhez szükségünk van egy google fiókra. 

Ha eddig még nem volt ilyen postafiókunk, akkor regisztráljunk egy gmail-os postafiókot a 

www.google.com oldalon. 

Ezt követően jelentkezzünk be a Google drive oldalra! https://drive.google.com 

Ez egy „felhő”alkalmazás. Az adataink egy távoli szerveren (A google cég által ingyenes 

biztosított helyen) lesznek. A fiók jelszóval védett, úgy, mint az ingyenes postafiókjaink, 

elméletileg csak mi – a jogos tulajdonosa férhet hozzá. Ez az oldal fokozott biztonságú, ezt a 

https jelből az „s” betű jelzi! 

 

Beléphetünk a https://docs.google.com- oldalon is. 

 

Mindkét úton a Drive szolgáltatáshoz jutunk el. 

Belépés a kérdőívekhez: 

A megjelenő oldalon a 9 db négyzetet ábrázoló ikonra kattintunk. Itt választhatunk a Google 

szolgáltatásai között 

 

Itt kattintással válasszuk a Drive ikont! 

 

http://www.google.com/
https://drive.google.com/
https://docs.google.com-/
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Az itt megjelenő oldalon válasszuk Létrehozás a piros ikont, majd az Űrlap menüpontot! 

(Megtévesztő lehet az elnevezése, de tényleg így hívják!) 

 

Az első belépéskor az alábbi tájékoztatást kapjuk: Ezek a pontok leírják a főbb lépéseket: 

1. Létrehozás 

2. Megosztás: Megoszthatjuk a dokumentumunkat más google fiókos ismerősünkkel és így egy 

időben egyszerre látjatjuk más-más gépeken a dokumentumokat és együttesen 

szerkeszthetjük! 

3. Küldés: Közvetlenül küldhetünk e-mailes értesítést a kérdőívünk elérhetőségéről a gmail-os 

postafiókunkon keresztül, vagy kitehetjük a közösségi oldalakra is a linket. A link annak a 

weboldalnak az elérhetősége, ahol majd ki megjelneik a kérdőívünk és ki tudják tölteni a a 

megkérdezettek. 

A linket elmenthetjük és később is elküldhetjük a reménybeli kitöltőknek. 

4. Elemzés: A kérdőív nagy előnye, hogy gyors összesítést, elemzést kapunk a begyűjtött 

válaszokból, de letölthetjük a „nyers” adatokat is és további elemzéseket végezhetünk. 
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A kérdőívünkhöz különböző színvilágot és sablonok közül választhatunk az új változatban a 

Fogaskerék ikonra kattintva. 

 

 

 

Beállíthatjuk, hogy a kitöltők kitöltés közben láthassák, hogy a kérdések hány %-át töltötték 

már ki. (Ajánlott, mivel motiváló hatása van, de csak több oldalra tördelt kérdőívnél működik, 

és nem a ténylegesen már beírt tartalmat jelzi vissza, hanem az oldalszám arányában jelzi a 

kitöltöttséget.) 

 

Adjuk meg a kérdőívünk címét! 

Alatta megadhatjuk az Űrlap leírását. Ide tájékoztató szöveget illik írni, arról, hogy ki, és 

milyen céllal végzi a felmérést, önkéntes-e a kitöltés, anonim marad-e a kitöltő személye, 

mire használják fel az adatokat, esetleg a kitöltő – ha megad e-mail címet, akkor visszajelzést 

kap majd a felmérés befejezte után az eredményekről. (Ez az „Adatért adatot” adatgyűjtési 
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módszer. Ezzel próbáljuk az önkéntes kitöltőt motiválni, hogy értékes idejéből szánjon a 

kérdőívünk kitöltésére.) 

Most egy mintakérdőívet állítunk össze, melyben minden kérdéstípus szerepelni fog és 

kérdései a napokról szólnak.  

A kérdések típusait az alábbi ábra mutatja: 

 

Minden kérdésnél beállíthatjuk, (pipa a négyzetbe), hogy a kérdést kötelező legyen-e 

kitölteni. Ezt a végleges kérdőívben egy apró piros csillag jelzi majd a kérdés végén. Vigyázni 

kell, hogy opcionálisan kitöltendőnek szánt kérdéseket ne tegyük véletlenül kötelezővé! 

 

A program nem engedi majd továbblépni a kitöltőt, míg nem adott választ a kötelező 

kérdésre! A Folytatás gombra kattintás esetén erre piros kerettel figyelmeztet. 

 

Az elkészült kérdések a szerkesztés során is megnézhetők az  ikonra 

kattintással. 
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A KÉRDÉSEK TÍPUSAI 

Alap kérdéstípusok: 

1. Feleletválasztós: Csak egy választ lehet bejelölni a válaszlehetőségek előtt álló körbe 

kattintva. 

 

A kérdés megjelenése a kész kérdőívben: 

 

További válaszlehetőségeket az „Opció hozzáadása sorra”kattintva adhatunk meg. 

A kérdést utólag módosíthatjuk a Szerkesztés ikonra kattintva. A kérdésblokkot másolhatjuk, 

így ha több kérdésnél megegyeznek a válaszlehetőségek, akkor megszabadulunk az újra 

begépelés fáradalmaitól! 

Szerkesztés ikon    Másolás ikon      Törlés ikon  

Az Elem hozzáadás gombbal lehet új kérdést hozzáadni. Ekkor ki kell választanunk a kérdés 

típusát is. 
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Új változatban: 
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A kérdéseknél Speciális beállításokat is megadhatunk. Ilyen például, hogy mit kell 

tartalmaznia a válasznak. Pl e-mail cím megadását várjuk, akkor legyen benne „kukac” jel, 

milyen számértéknél legyen nagyobb vagy kisebb a beírt érték, vagy más típusú kérdéseknél a 

válaszlehetőségek megkeverése. Ez utóbbi azért lehet célszerű, hogy minél inkább ki tudjuk 

védeni a rutinból megadott válaszokat. (Vagy legalábbis azonos valószínűséggel forduljanak 

elő.) Pl. ha a kitöltő unalmasnak találja a kérdőívet, akkor gondolkodás nélkül minden esetben 

az első válaszlehetőséget „kattintja be”, anélkül, hogy elolvasná a további válaszokat, és ez 

torz eredményt adhat a kiértékelésnél. 

2. Jelölőnégyzetek: Több helyes válasz is megadható a válaszlehetőségek előtt álló négyzetbe 

kattintva. 

 

A kérdés megjelenése a kész kérdőívben: 
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3. Választás listából: A szerkesztés során megadott lehetőségek egy listában jelennek majd 

meg, és onnan kattintással kiválaszthatók. 

 

Az összeállítás során előfordul, hogy a kérdés szöveges válaszlehetőség alkalmazását kívánná 

meg, de akkor is célszerű számokkal jelölni az egyes lehetőségeket és a kérdésblokk elején 

inkább a Súgószöveghez írjuk ki az egyes számok szöveges jelentését. Ez azért célszerűbb 

így, mert az így nyert válaszokat az Excel fáljban letöltve azokkal majd matematikai, 

statisztikai műveletek végezhetők. 

A kérdés megjelenése a kész kérdőívben: 

 

4. Szöveg: Rövid szöveges válaszra ad lehetőséget. 

 

A kérdés megjelenése a kész kérdőívben: 
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5. Bekezdésszöveg: Hosszabb szöveg beírására ad lehetőséget. 

 

A kérdés megjelenése a kész kérdőívben: 

 

Speciális kérdéstípusok: 

6. Tartomány 

Ez a közismertebb nevén az értékskála típusú kérdés, ahol megadhatjuk a kezdő és a 

végértéket, a válaszadó pedig a két érték közötti tartományból választhat. 

 

 

A kérdés megjelenése a kész kérdőívben: 
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Új változatban: 

 

 

 

 

7. Rács típus 

Ezt olyankor alkalmazzuk, ha több kérdés összefügg egymással és ugyanolyan skálán várjuk 

rájuk a választ. Így a kérdésfeltevés összerendezettebb lesz, kevésbé fárasztó a 

megválaszolásuk, és az egyes kérdésekre adott válaszait együtt látja a válaszadó – aminek 

eredményeképpen akár megfontoltabb, reálisabb válaszokat kaphatunk. 
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A kérdés megjelenése a kész kérdőívben: 
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8. Dátum típusú kérdés: Egy dátumot kell megadni, ami a legördülő listából kiválasztható 

 

Itt a jelölőnégyzetbe való kattintással választhattuk volna az év belefoglalását is, de a kérdés 

jellegéből adódóan erre itt nem volt szükség. 

A kérdés megjelenése a kész kérdőívben: 

 

9. Idő típusú kérdés: 

 

A kérdés megjelenése a kész kérdőívben: 

 

A legördülő menüből kiválasztható az óra, perc, másodperc értéke. 
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Elrendezés típusú elemek 

Új kérdés mindig csak az utolsó kérdés után adható hozzá a kérdőívünkhöz az Elem 

hozzáadás ikonra kattintva, viszont a kérdések sorrendje utólag tetszés szerint módosítható. A 

kérdést meg kell fogni és egérrel a kívánt helyre kell mozgatni. 

 

A Google Űrlapok az elmúlt időben megújultak. A kezelésük sokat egyszerűsödött. Most 

ennek a képeit is bemutatjuk tájékoztató jelleggel. 
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A KÉRDŐÍV ZÁRÁSA, VÁLASZOK GYŰJTÉSE 

A kérdőív zárásaként megadhatjuk a „Megerősítő oldal”-on megjelenő szöveget. Itt 

alaphelyzetben csak a „Válaszát rögzítettük.” szöveg jelenik meg. Illik minimum egy 

köszönömöt írni utána, esetleg tájékoztatni a kitöltőket, hogy értesülhetnek-e a majd a kérdőív 

eredményéről és milyen módon. Ennek egyik módja lehet a képen látható második opció. 

Lehetőségünk van azt is szabályozni, hogy újabb linket kapjon a válaszadó és azon újra 

kitölthesse a kérdőívet, vagy hogy a válaszok elküldése után még szerkesztheti-e 

(módosíthatja-e) a válaszait. Ezeket az opciókat a négyzetekbe tett pipával lehet kiválasztani. 
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Új formájában: 

 

Az ablak folytatása: 
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A kérdőív egyszeri kitöltésének beállítása: 

Ha azt szeretnénk, hogy a kérdőívet egy számítógépről csak egyszer lehessen kitölteni, akkor 

a kérdőívet megnyitva az Űrlap beállításainál lehet megtenni. Itt a „Személyenként csak egy 

válasz engedélyezése” sort kell kattintással kipipálni. A kérdőív linkjét ez a módosítás nem 

befolyásolja- változatlan marad. 

Ezzel e lehetőséggel óvatosan kell élni, mert így pl. egy tanári szobában lévő gépen csak 

egyetlen kolléga tudja elérni és kitölteni, vagy pl. ha a tanulók az iskolai számítógépteremben 

töltik ki a kérdőívüket, akkor csak egy csoportnyi tanuló tudja ezt megtenni, a következő 

osztályok- csoportok már nem! 

 

Az új változatban az előző panel megfelelő részén kell pipát tenni. 

 

 

Az Űrlap elküldése gombra kattintva a következő lehetőségek közül választhatunk: 

 

A linket másolhatjuk (Ctrl+C) és a kérdőívünk internetes elérhetőségét (linkjét) tetszés szerint 

közzé tehetjük, elküldhetjük. 

A kérdőívünk linkjét közösségi oldalakon közvetlenül is közzé tehetjük. 
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A kérdőívet közvetlenül is elküldhetjük e-mail cím megadásával. Ez nem ajánlott, mert egyes 

levelezőrendszerekben szétcsúszva, áttördelve jelenhet meg a kérdőívünk, ami nagyon zavaró 

lehet és a kitöltést is meghiúsíthatja. 

Hozzáadhatunk a kérdőívünkhöz együttműködőket, akik jogosultságot kapnak ahhoz, hogy a 

kérdőívet velünk együtt szerkeszthessék. (Elkészült kérdőív esetében ez már nem célszerű.) 

 

Új változat képernyőképei: 

 

 

 

 

Ha elküldtük a kérdőívünk linkjét, akkor már csak annyi dolgunk van, hogy várjuk a 

válaszokat. 

A Válaszok fogadása ikon kétállású kapcsolóként működik. A képen látható esetben fogadja a 

kérdőívre adott válaszokat,  

 

ebben az esetben pedig nem! 
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Mindössze annyit tettünk, hogy rákattintottunk a Válaszok fogadás feliratra. Ebből 

következik, hogy itt nagyon óvatosan kell eljárnunk, nehogy véletlenül kikapcsoljuk a 

válaszok fogadását! Ha letelik a kérdőívek kitöltésére kiszabott határidő, akkor kapcsoljuk ki 

a Válaszok fogadását. 

A válaszokat gyűjtésének a helyét is meg kell adnunk. 

 

Érdemes új táblázatot kérni és így egy külön (Excel) fájlba gyűjti a program a beérkező 

válaszokat. 

 

Az új változatban:  
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A válaszok gyűjtéséhez újabb fájlt is megadhatunk az aktuális leválasztása után. 
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A kapott válaszokat még a kérdőív kitöltésének lezárása előtt összegezhetjük és a program a 

kérdés típusának leginkább megfelelő diagramokon meg is jeleníti a válaszokat, így nagyon 

sok munkától mentesülünk! Ehhez a „A válaszok összegzése” menüpontra kell csupán 

kattintanunk. Ezzel nem szükséges megvárni az összes válasz beérkezését! Már az első 

néhány válasz beérkezésekor megnézhetjük az eredményeket. Újabb válaszok érkezése esetén 

a program a legközelebbi összegzéskor már ezeket is figyelembe veszi. 

 

 

 

 

 

Útmutató a válaszok letöltéséhez: 

A postafiókba belépve a név melletti kilenc kis négyzetre kattintva megnyílik egy menü, ahol 

a „Drive” feliratú ikonra kell kattintani. 
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Itt kattintással válasszuk a bal oldalon található „Saját meghajtó” feliratot. (Piros színnel 

jelenik meg.) 

 

 

 

Az itt lévő fájlok megjelenhetnek Mozaik nézetben: 
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Ezt a jobb felső sarokban lévő „Listanézet” ikonra kattintással lehet átállítani a praktikusabb 

listás megjelenítésre. 

 

A kérdőívünk tetjén a Válaszok feliratra kattintva megtekinthetjük a válaszokat, összegezve 

vagy egyéni szinten. 

 

Összesített:  
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Egyéni: 

 
 

 

Az eredményeket a Kérdések feliratra visszatérve, ott a három függőleges pontra kattintva 

megnyíló menüben lehet letölteni. 

 

 
Itt a Válaszok letöltése (.csv) feliratot kell választani. 
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Kérdőív eredményének letöltése további Excel elemzés céljából 

 

A Google fiókban az eredmények letöltése (jobb oldalon fenn három pont-nál) 
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majd bal egérgomb, Válaszok  letöltése (.csv) sor 

választása  

Csak csv fájlt lehet letölteni, xls-t nem! Ez gondot okozhat, mert ez 

automatikusan nem dolgozható fel a közismert Excel programban, ezért a  

további kiértékeléshez a csv (szöveg jellegű) fájlt az Excelben néhány lépésben 

át kell konvertálni xls-sé. 

A csv fájlt letöltése során, ha a gép kérdezi, hogy Megnyitás vagy Mentés – 

feltétlenül a Mentést válasszuk! 

A letöltött fájlt rákattintással ne nyissuk meg, mert ezzel meghiúsítjuk a 

konvertálást, hanem nyissuk meg az Excelt és üres lapot kérve tegyük meg a 

következő lépéseket: 
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Kattintsuk be a következő beállításokat: 

Tabulátor, Vessző esetleg a Pontosvessző lehetőségeket is. Hogy pontosan 

melyeket szükséges beállítani, azt a „Megtekintés” ablakban megjelenő szöveg 

alakulásán látjuk, ahogy a szöveg az Excelben megszokott formára igazodik. 
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Az adatokat kérhetjük a létező vagy Új munkalapra is. 
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Adataink az Excelben megszokott formában jelennek meg és velük az Excelben 

megszokott további elemzések végezhetők. 
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Az új GoogleDrive-ban a Válaszok Excel fájt megnyitva, ott a Fájl menüpontot választva a 

Letöltés másként almenüben 

 

lehetőség van már egy rögtön Excelben feldolgozható xls formátumban való letöltésre is: 
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A felületről az összesített eredményeket bemutató diagramok a PrintScreen billentyű 

használatával menthető le képként (Pl. a Paint programba beillesztve). 



RPI szakmai anyag On-line kérdőív készítése és kiértékelése 

 

Készítette: Bánné Mészáros Anikó RPI, 2016.06.17. 

 

Ennek a legcélszerűbb módja: 

1. Nyissuk meg a gépen a Word programot. 

2. Az aláhúzás jellel (az első ikon a jobb felső sarokban) tegyük le tálcára. 

 

3. A kérdőív látható grafikus összegzésénél nyomjuk meg a billentyűzeten a PrintScreen 

gombot, 

4. Nyissuk meg kattintással a tálcáról az üres Word dokumentumot, 

5. Kattintsunk a lapra és jobb egérgomb, Beillesztéssel betesszük az Összegzés egy 

képernyőnyi képét. 

6. Újra letesszük a Wordot tálcára. 

7. Az Összegzést tovább gördítjük, hogy újabb ábrák jelenjenek meg a képernyőn (mert a 

PrintScreen csak pontosan a képernyőn lévő ábrákat „fényképezi le”) Ha valamelyik 

grafikon a monitor alján már csak félig látszik, akkor kérem, hogy a gördítés során a 

következő képernyő tetején teljes egészében jelenjen meg újra a PrintScreen során. 
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8. Megnyomjuk a PrintScreen gombot. 

9. A Word-ot Tálcáról megnyitjuk, 

10. Kattintsunk le az egérrel az előzőleg beillesztett képről, 

11. Nyomjunk Enter gombot, 

12. Kattintunk jobb egérgombbal a lap üres részére 

13. Válasszuk újra a Beillesztés menüpontot, 

14. és így tovább a 2-es ponttól. 

Az így összerakott képeket Word dokumentumként lehet menteni és küldeni. 

 

Mentés más módszerrel: 

A Bullzip.exe nevű fájlt telepítve a gépre, a böngészőben az összesítés pdf fájlja letölthetővé 

válik, és nem kell képernyőképként elmentegetni. 

A letöltés menete a következő:  

Gépünkre telepíteni kell egy pdf-be nyomtató programot. Pl. az Internetről ingyenesen 

letölthető Setup_BullzipPDFPrinter_10_23_0_2529_PRO_EXP.exe programot. 

Telepítés után a böngészőben elérhető lesz a pdf fájlba nyomtatás. 

Ennek menete: 

Az Összegzés felirat legyen az aktív (Színnel kiemelve) 

Jobb egérgombbal kattintsunk a lap tetejére: 

 

A Nyomtatás…. menüpontot választva (Ha nincs a gépünkre pdf nyomtató program telepítve, 

akkor a menüben nem találunk Nyomtatás… menüpontot! 
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Felajánlja a Mentés PDF-ként lehetőséget. 

A Módosítás gombnál válasszuk a Bullzip PDF Printer lehetőséget. 

Mentés gombra kattintva letöltődik a gépünkre pdf formátumban az összegzés. Letöltés előtt 

az oldaltöréseket érdemes átnézni, és ha egy diagramot két oldalra törne ketté, akkor a 

margóbeállítás változtatásával lehet ezt kiküszöbölni. 

Az elnevezéssel ellentétben a fájl nem kerül automatikusan kinyomtatásra! Ha tényleg ki 

akarjuk nyomtatni, azt a pdf fájlt letöltése után külön meg kell tenni! 

 

Ha az egyéni eredményeket akarjuk így elmenteni, akkor az „Egyéni” feliratra kattintva 

kezdjük a nyomtatás folyamatát. 

 

Kérdőív átadása másik postafiókba: 

Google Űrlap „átadása” másik felhasználónak, egy másik fiókba (E-mail címre) 

1. Biztonsági másolat készítése 
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és OK gombra kattintás 

Megjelenik a Tulajdonos és Szerkesztheti X sor: 
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A kerdoiv.tinodi@gmail.com-ot állítjuk át Tulajdonosra! 

mailto:kerdoiv.tinodi@gmail.com-ot
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Az eredeti tulajdonosnál automatikusan átáll Szerkesztheti funkcióra: 

 ezt a X-szel ki kell törölni: 
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A Változtatások mentése gombra kell kattintani. 

Megerősítést kér: 
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és a KÉSZ gombra kattintva KÉSZ az átadás és a másolat fájl el is tűnt az eredeti helyéről: 
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