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A Kahoot!-ról 
A program online, a https://kahoot.com oldalon érhető el. Lehetőséget ad feladatsorok, úgynevezett 

”kahoot-ok” összeállítására, valamint ezek megoldatására szintén on-line módon, az internet 

segítségével. Az alkalmazás nagy előnye, hogy a feladatsor megoldható okos telefonról, tabletről és 

laptopról is. Lehetőséget ad csoportmunkára is. 2020-tól az ingyenes változatban is megosztható a 

feladatsor linkje így a tanulók a megadott határidőig bármikor, egyénileg is megoldhatják azt, 

miközben egymással versenyeznek („Kihívás” mód). 

Az ingyenesen elérhető változat 2 féle feladattípust tartalmaz. Ezek a quiz és az igaz-hamis. A 

feladattípusok tetszőleges számban és összeállításban használhatók.  

Tanulók is regisztrálhatnak az oldalra, de 16 éves kor alatt korlátozott a tevékenységük a kahoot 

oldalon. (Pl. nem oszthatják meg a munkájukat.) A tanulók a „jelenléti” játékba úgy tudnak 

bekapcsolódni, hogy látják a tanár kivetítőjén a feladat azonosítóját és a neten a kahoo.it. oldalon az 

azonosító szám ismeretében tudnak csatlakozni a játékhoz. Vagyis a kahoot használatához minimum 

2 db, internetes hozzáféréssel rendelkező informatikai eszköz szükséges. Az egyiken kerülnek 

kivetítésre a feladatok, a másik eszközön csak négy különböző színű téglalap látható. Ezek közül azt 

a téglalapot kell kiválasztani, amely szín a tanári kivetítőn a helyes választ tartalmazza. A „Kihívás” 

módban elegendő egy informatikai eszköz, amelyen a tanuló megnyitja a feladatsor linkjét és 

megoldja a Kahootot. 

Az alkalmazás fut Apple iOS, Android és Windows rendszereken is. 

A kahoot alkalmazás elérhető a https://kahoot.com oldalon. 

https://kahoot.com/
https://kahoot.com/


 

A jobb felső sarokban a Sign Up gombra kattintva lehet regisztrálni. 

A regisztráció első lépéseként ki kell választanunk, hogy milyen minőségben regisztrálunk az 

oldalon. Regisztrálni lehet tanárként, diákként, valamint közösségi célból és a munka céljából. 

 

A regisztráció során meg kell adni egy tetszőleges felhasználónevet (username) vagy e-mail címet és 

egy jelszót. A Sign in sorra kattintva megtörténik a regisztráció. A későbbiekben elfelejtett jelszó 

esetén lehetőség van a megadott e-mail címre új jelszót kérni. (Forgot your password? sorra 

kattintva.) Belépés után a Support (terméktámogatás) oldalra átlépve sok érdekes információt 

olvashatunk a Kahoot-ról és az alkalmazásáról. 

A regisztrált felhasználók a nyitóoldal jobb felső sarkában a Sign in feliratra kattintva tudnak belépni 

a felületre, ahol ehhez hasonló nyitóoldal fogadja őket: 

 

Vagy ha a képernyő megjelenítésünket 100% alattira állítjuk, akkor a felső sorban is megjelennek a 

máskülönben csak a bal oldalon – a három vízszintes csíkra kattintással megnyíló - menük. 

 

(Szabályosan kilépni a jobb felső sarokban lévő „V” jelet lenyitva, a „Sign out” menüpontot választva 

lehet.) 



 

 

A felső menüsorban lehetőségünk van új kahoot (feladasort) készíteni a Create gombra kattintva. 

A bal felső sarokban a Kahoot! felirat mellett található három vízszintes vonalra kattintva 

kinyílik az alábbi menü: 

 



  

Discover menüpont 

A Discover (felfedez) gombot választva egy keresőfunkciót érünk el. Itt a keresősorba be kell írni a 

kulcsszót, amire rá akarunk keresni. 

 

Példaként a matematika szót írtam be, melyre több ezer (26 059 db) találatot kaptam. 

 



A keresést nem csak keresőszó alapján, hanem tematikusan is elvégezhetjük. (Ehhez azonban 

mindenképpen keresőszóval kell indítani a keresést, mert csak így jelennek meg a képernyőn a 

keresés kategóriái.) Ez kevesebb, de ugyanakkor céljainknak pontosabban megfelelő találatot ad. 

Kiválaszthatjuk a tudományterületet és annak alterülete(i)t, 

 az iskolafokot  

azt, hogy „ki által lett készítve” az adott feladat, és a feladatsorok nyelvét. 

 

(Ezeket a jellemzőket természetesen új kahoot készítésénél a mentés során meg kell adnunk, hiszen 

ezen adatok nélkül a keresés sem lenne megvalósítható.) 

A magyar nyelvet nem igazán érdemes a szűrési feltétleknél megadni, mert egyrészt kevés a magyar 

nyelvű anyag, másrészt a feladatsorok összeállításánál a készítők nem fordítanak figyelmet a magyar 

nyelv beállítására. 

A keresőfeltételek kiválasztását követően mindig kattintsunk az „Applay (Alkalmazás) gomba. A 

keresőfeltételeket a „Clear all” (Összes törlése) sorra kattintva tudjuk egyszerre törölni. Az előzetesen 

megadott keresőfeltételek száma a kategóriák mellett látható. 



Ha a „matematika” keresőszóhoz csak a magyar nyelv szűrési opciót állítjuk be, akkor 1 858 db 

találatot kaptunk. 

 

A találatokat a sorok elején álló képre kattintva nyithatjuk meg. 

 

Így információt kapunk a feladatsorról. Fent láthatjuk, hogy 13 db kérdést tartalmaz „Questions (13)”.  

Bal oldalon olvashatjuk, hogy ki készítette, mikor készült („Created 3 years ago” Három évvel ezelőtt 

készült), láthatjuk, hogy hányan kedvelik (41 fő), hányszor játszották már le „1,3k plays” (Jelentése 

1,3*1000, vagyis 1300-szor )  és hány játékos játszott vele összesen „4,1k players” ( 4,1*1000=4100 

játékos). A feladat linkjét is megtaláljuk itt, amit megoszthatunk a tanulóinkkal. 

Végig nézhetjük a kérdéseket és a jobb felső sarokban található „Show answers” (Mutasd a 

válaszokat!) feliratra kattintva minden kérdésnél egyszerre feltárulnak a válaszok, melyek között 

pipával van jelölve a helyes választ. (Egy-egy feladatra rákattintva csak az nyílik meg, illetve zárul 

vissza.)  



 

Így további információt nyerhetünk arra nézve, hogy a mi oktatási céljainknak megfelel-e ez az 

feladatsor, hogy tényleg olyan-e a tartalom, mint amire szükségünk van. 

Ha megfelel, akkor a Play gombbal indíthatjuk a feladatsort. 

Lehetőségünk van Duplicate gombbal másolatot készíteni a talált kahoot-ról.  

 

Ekkor a másolat átkerül a saját kahoot-ok közé. (A saját kahootok listája kétféleképpen jelenhet meg 

a bal oldalon lévő  gombbal állásától függően. 

 

vagy így: 



 

A feladatsorokat rendezhetjük készítésük időrendje vagy nevük szerint. 

  

Az átvett feladatsort tetszésünk szerint át is dolgozhatjuk azt. (Edit gomb a jobb oldalon.) 

 

A Kahoots menüpont 

 



A Kahoots menüpontban a már eddig készített feladatsorainkat (My Kahoots) lehet elérni, vagy 

azokat, melyeket másik felhasználó megosztott velünk (Shared with me). 

A gyakran használt Kahoot-jainkat elláthatjuk „Favorit” jelzéssel és a „Favorites” mappában találjuk 

meg ezeket. A „My Drafts” a vázlat állapotba lévő kahootjainkat tartalmazza. (Elmentett munkák, de 

még nincs véglegesítve, így nem is játszhatók le. 

Feladatsorok (Kahoot) készítése 
Új feladatsort a New Kahoot! blokk Create gombjára kattintva kezdhetünk el. 

A feladatkészítés első lépéseként választhatunk sablonok közül (Template). Ahol narancssárga 

alapon kis koronát látunk, az a funkció csak a fizetős verzióban érhető el. 

 

 



A bal oldali menüben látjuk a Kahoot feladatsor egyes feladatait. Két féle feladattípusból 

válogathatunk. Az egyik a Quiz a másik az Igaz-hamis. 

 

Mindkét feladattípusnál be lehet állítani a megoldásra szánt időt. Alapbeállítása 20 másodperc,   

 melyet a „20 sec” feliratra kattintással megnyíló menüben lehet átállítani. 

A másik a pontszáma, mely alapbeállításban 1000 pont, de átállítható 0 pont vagy 2000 pont értékre 

is. A 0 pontos beállításnál helyes válaszért sem jár pont. 

A harmadik beállítás csak fizetős változatban állítható át. 

 Ennek jelentése, hogy csak egyhelyes választ 

tartalmaz a megoldókulcs, vagy több helyes válasz is adható. 



Az egyes feladványokhoz képet is feltölthetünk. A kép nem csak dekoráció, hanem a feladvány 

szerves része is lehet, a kérdés kapcsolódhat a képhez. 

 

Az „Image library” gombbal egy beépített képgyűjteményből választhatunk. 

 

 

A kiválasztott kép bekerül a feladatba. (Fizetős változatban lehetőségünk van 3*3-as, 5*5-ös vagy 

8*8-as megjelenítésre is, ami azt jelenti, hogy nem egy lépésben jelenik meg a kép, hanem 

lépésenként 9 darabra, 25 darabra illetve 64 kis darabra vágva, így az a tanuló gyorsabban tud a 

kérdésre válaszolni, aki az első képrészletek alapján már felismeri a kép tartalmát. 

Az „i” betűre kattintva a képről szerezhetünk információkat.  



 

A  ikonnal szerkeszthetjük (Kicsinyíthetjük, nagyíthatjuk, mozgathatjuk a képet.) 

 

A „Remove” gombbal lehet a képet eltávolítani és szükség szerint helyette másikat feltölteni. 

„Upload image” gombbal a háttértárunk Letöltés mappája nyílik meg és az ott található képek közül 

válogathatunk. 

 



A”YouTube link”-nél egy videóra mutató youtube linket tudunk beilleszteni. Nagy előnye az 

oldalnak, hogy a felhasznált videóból a kezdőpont és a végpont idejének megadásával ki is tudjuk 

vágni a számunkra szükséges videórészletet. 

    

Pl.: A 3:45 hosszúságú videóból csak a 00:30-tól 01:23-ig terjedő részt használjuk fel a feladatban. 

Quiz feladattípus 

A feladat összeállítása során egy kérdéshez maximum 4 db válaszlehetőséget adhatunk meg, melyek 

között jelölni kell a helyes megoldásként elfogadottat. A felület logikájából kifolyólag a megoldás 

során csak egy helyes választ lehet jelölni, hiszen egy válasz jelölése esetén a program már nem fogad 

a játékostól újabb választ. Ha mégis két jó megoldást is megadunk a feladat összeállításakor, az csak 

úgy lehetséges, ha alternatív válaszaink vannak és meg akarjuk adni a lehetőséget a tanulóknak, hogy 

bármelyiket is válasszák, megkapják rá a pontszámot. (Ennek alkalmazását nem javaslom, mert 

elbizonytalanítja a tanulókat.) 

A helyes megoldás esetén a tanuló pontszámot kap. A megoldás során minden feladat után megjelenik 

az eredménytáblázat az aktuális pontszámokkal, aktuális helyezési sorrenddel. 

A feladatsorhoz egyenként adogatjuk hozzá kérdéseket az „Add question” gombbal. 

Minimum 2 maximum 4 válaszlehetőséget adhatunk meg. 



 

A sorok végén található pipára kattintva jelölhetjük, hogy melyik a helyes válasz. Több helyes válasz 

is tartalmazhat a kérdés (pl. macska, cica) de csak olyan értelemben, hogy vagy az egyik vagy a másik 

helyesnek jelölt válasz teljes értékű felelet, mert két jó választ nem adhat meg egy tanuló. A feladatsor 

kitöltésénél az első választás után már nincs lehetőség újabb választásra. 

Miközben írjuk a válaszlehetőségeket, a program visszaszámol, hogy hány karaktert írhatunk még. 

75 karakterhely a maximálisan felhasználható hely. 

 

Ha ezt túlléptük üzenetet kapunk:  

(Csak a karakterkorlátig gépeld be!)  

A kérdés 120 karakter hosszúságú lehet.  

A szövegeket formázni is lehet.  

Beállíthatunk félkövér és/vagy dőlt betűtípust, használhatunk alsó vagy felső indexet és speciális 

karakterek is elérhetők: 

 



A Quiz kérdésben a válaszlehetőségeket nemcsak szöveges, hanem képi formában is megadhatjuk. 

 

Kiértékelés 

Elméletileg minden jól megválaszolt kérdés 1000 vagy 2000 pontot érhet. Ezt a maximum csak 

elméleti lehetőség, akkor lehet megszerezni, ha a megjelenéstől számítva 0,5 másodpercen belül 

megérkezik a helyes válasz, ugyanis a kapott pontokat a válaszadás gyorsasága és a válaszra beállított 

limitidő nagysága határozza meg. Minimálisan 500 pont érhető el, vagy 0 pont, ha nem sikerül időn 

belül válaszolni, vagy rossz volt a válasz. 

Pontok számítása:  (1000 * (1 - (([válaszidő] / [kérdés időzítő]) / 2))) 

(Ezt a program a háttérben megteszi helyettünk!) 

A kérdés elkészülte után az „Add question” gombbal léphetünk tovább az újabb kérdés készítéséhez. 

Igaz/hamis feladattípus 

 

Itt kiválaszthatjuk a kérdés típusát. Válasszuk az Igaz/hamis (True or false) kérdéstípust! 



 

Itt két válaszlehetőségnek találunk helyet. Kékkel jelölik az „Igaz”, pirossal a „Hamis” 

válaszlehetőség helyét. Természetesen ezek beírása után itt is be kell jelölni a helyes választ. Ha ezt 

elfelejtenénk, akkor figyelmeztetést kapunk: 

 

(Nem választott ki legalább egy helyes választ – de itt értelemszerűen egy és csak egy lehet a helyes.) 

A „Question bank” gombra kattintva más felhasználók által készített feladatot is átvehetünk. 

 



Keresőszót beírva a találatok közül az Add gombbal betehetjük a feladatot a feladatsorunkba. 

 

Átvétel esetén feltétlenül ellenőrizzük le a feladat tartalmát! A beállított időt és pontszámot 

módosítsuk igény szerint. 

A feladatsor szerkesztése 
A feladatsor egyes feladatait a bal oldalon tekinthetjük át. Az aktuálisan kijelölt dia képe kék keretet 

kap. 

 

A kijelölt diát lehet duplikálni és törölni. A diát a feladatsorban új helyre áthelyezni az adott diát 

egérrel megfogva és a kívánt helyre húzva lehet. 



                    

A kérdések sorrendjét utólag is módosíthatjuk a kérdés sorszáma előtt álló pöttyös részen megfogva 

és a kívánt helyre mozgatva az adott feladatot. 

A Kahoot-ot a felületet automatikusan mentette, Draft (vázlat) módban. Ha véglegesíteni akarjuk az 

elkészült munkát, akkor azt a „Done” gombbal kell megtenni.  

Az ekkor megjelenő képernyőn több művelet közül választhatunk: 



 

Letesztelhetjük a feladatsorunkat, elindíthatunk egy „éles” játékot és megoszthatjuk másokkal a 

feladatsorunkat. Visszatérhetünk a szerkesztéshez, vagy a „Done” gombra kattintva tényleg 

véglegesítjük a feladatsorunkat. 

Kahoot lejátszása teszt üzemmódban 

A Test üzemmódban lehetőségünk nyílik szimulálni a Kahoot feladatsor megoldását. 

 

 



A feladatsor tesztelése során a képernyő két részre oszlik. A bal oldalon tanuló funkcióban vagyunk 

és itt végezhetjük el azokat a műveleteket (bejelentkezés, válaszadás), melyet a tanulók majd a saját 

eszközeiken tesznek meg. A képernyő nagyobb hányada a tanári gép monitorát (a kivetítést) 

szemlélteti. 

A tesztelés során szimulálhatjuk, hogy a tanulók hogyan töltik majd ki a tesztet. Pl. Leellenőrizhetjük, 

hogy elegendő-e a feladatra szánt idő. 

 

 

A helyes válasz visszajelzés, de előfordul, hogy nem helyes a válasz: 



                    

Visszajelzések, ha csak egy tesztjátékos volt: 

 

Visszajelzést kapunk a hibás válaszról: 

 



Megadhatjuk a tanulóknak a visszajelzés lehetőségét: 

 

How do you rate this kahoot? – Hogyan értékeled ezt a kahoot? kérdésre válaszolva a tanulók nullától 

öt csillagot adhatnak a feladatsorra a szerint, mennyire nyerte el a tetszésüket. 

Did you learn something? - Tanultál valamit? – vagyis hasznos volt számodra? kérdésre lájkot 

nyomhatnak és ugyanígy a  

Do you recommend it?- Ajánlanád ezt? értsd: valaki másnak, hogy ő is töltse ki? kérdésre is. 

To continue, tell us how you feel? és végül a tanulót megkérjük, hogy mondja el nekünk, hogyan érzi 

magát. Itt három hangulatjel közül választhat. 

Visszajelzést kap az egyéni eredményéről:  

A játékot elindító pedagógus megnézheti a részletes eredményeket (View full report) és lementheti 

az eredményeket. 

A „Show feedback on this screen” gombra kattintva mindenki számára kivetítésre kerül a 

visszajelzések összesítése.  

 



Lejátszhatják újra a játékot (Play Again) vagy új játékot kezdhetnek (Play new game). 

Néhány további beállítás: A jobb felső sarokban található gombaokkal teljes képernyőssé tehető a 

tanári képernyő, halkabbra állítható a zene, vagy 0-ra lecsökkentve akár ki is kapcsolható, és az 

eredményhirdetés (pódium) animációja újra lejátszható. 

        

A megosztás többféle módon is megvalósítható, de minden esetben szerkesztésre osztjuk meg a 

Kahoot feladatsorunkat. (Ez a linkből is látszik, hiszen tartalmazza a „create” szót is. 

https://create.kahoot.it/share/1a29d95c-2003-440f-af44-d9a415a4df74) 

Ha a feladatsort le akarjuk játszani, akkor ne ezt a linket továbbítsuk a tanulóknak, hanem a kahoot.it 

oldalra invitáljuk őket! 

 

Feladatsorok kezelése 
Feladatsorainkat a My Kahoots menüpontban érjük el. Lehetőség van a feladatsorok utólagos 

szerkesztésére, módosítására is. 

https://create.kahoot.it/share/1a29d95c-2003-440f-af44-d9a415a4df74


 

Ehhez kattintson az Edit gombra és a szerkesztésre megnyíló feladatsorban végezze el a szükséges 

módosításokat. 

A sor végén álló három gombra kattintva a szintén elérhetjük az Edit 

(Szerkesztés) funkciót. További lehetőségek: Saját feladatsorunk duplikálása (másolat készítése), 

átnevezése (Rename), megosztása szerkesztésre (Share) vagy törlése (Delete). A feladatsort esetleges 

módosítás után a „Done” (Kész) gombbal újfent el kell menteni. 

Itt tudjuk beállítani a Kahootunk „láthatóságát” is. Két állapota lehet a feladatsorunknak. Vagy 

„Visible to only you”, amikor csak mi láthatjuk, illetve a „Visible to everyone” amikor mindenki 

láthatja. A feladatsort csak akkor tudjuk lejátszani, ha létrehozás vagy átvétel után átállítjuk a „Visible 

to everyone” módra. 

 

A feladatsorokat a kis csillag ikonnal lehetőségünk van „kedvenc”-ként jelölni („Favorites”) 

menüben találhatók. 

„Shared with me” menüpont alatt a velem megosztott kahoo-kat találom. 

 

 

 

 

 



Kahook (feladatsorok) lejátszása 
A My Kahoots oldalon kattintással kiválasztjuk az indítandó feladatsort és a Play gombra kattintunk.  

 

A játékot kétféle módban indíthatjuk el. Vagy tanári (Teach), vagyis valós időben elindított játék, 

vagy „Kihívás” (Assign) módban, amikor a tanuló a kijelölt határidőn belül maga válaszhatja meg a 

kitöltés időpontját. 

Feladatsor megoldása valós időben indított játékkal 

 

A kész feladatsort a következőképpen kell „lejátszani”. A játék indításakor ki kell választani, hogy 

egyéniben (Classic) vagy csapatban (Team mode)-ban indítjuk-e el. 

A tanári módban a szimulált lejátszásnál bemutatott módon folyik a játék, de lehetőség van csapatok 

közötti játék indítására is (Team mode). (A szimulált játéknál értelemszerűen egyéni játék folyt.) A 

csapat esetében több gyereknek van közösen egy visszajelző készüléke. 

 

A csapatmódot választva a csapatnév beírását követően be kell írni a csapattagok nevét is. 



A játékhoz különböző opciókat állíthatunk be. 

 

Az egyes kapcsolók jelentése: 

Friendly nickname generator: A tanulók véletlenszerűen kapnak kedves neveket, nem maguknak kell 

beírniuk. (Ennek használata esetleg nehezíti a válaszadó tanulók beazonosíthatóságát- kisebbeknél 

viszont meggyorsíthatja a belépést, mert nem kell beírni a nevet.) 

Lobby music (folyosói zene): A feladatsor levetítése közben különböző stílusú zenét hallgathatunk. 

javasolt a kikapcsolása, mert nagyon monoton, zavaró is lehet a lehet a hanghatás. 

Randomize ordes of questions - A kérdések véletlenszerűen következnek egymás után 

Randomize order of answers – A válaszok sorrendje véletlenszerű 

Show minimized intro instruction – Csak minimális bevezető instrukciót mutat, vagyis gyakorlott 

játékosok esetében nem húzza ezzel az időt  

Enable 2 step join   -  engedélyezze a 2 lépéses csatlakozást 

Automatically move through questions - Automatikusan jönnek a kérdések – vagy a tanár léptet a 

„Next” gombbal. 

Rejoin after every game: Megköveteli a játékosoktól, hogy újra csatlakozzanak minden egyes kahoot 

után. (Ha egymás után több Kahootot is elindítunk) 

A játék menete: 

Minden játéknak van egy egyedi PIN kódja. 

A játék PIN-kódjai egyediek az egyes kahoot munkamenetekhez. Ez akkor generálódik, amikor egy 

kahoot elindítottak kitöltésre. Ezt a kódot a játékot elindító személy látja. Ezt a kódot közölni kell a 

csatlakozni szándékozó tanulókkal. A kódot beírva válnak láthatóvá számukra a feladatok. 



A tanulóknak előzetes regisztráció nem szükséges. 

Kivetítjük a feladatot. A négy lehetséges válasz négy különböző színű téglalapon jelenik meg. A 

tanulóknak egyszerűen csak rá kell egérrel kattintani, vagy érintőképernyőnél rábökni a helyes válasz 

területére. (A színekben megjelenő geometriai alakzatoknak nincs jelentősége, csak a jobb 

azonosíthatóságot biztosítja, gondolva itt színtévesztő vagy akár színvak felhasználókra.) A kép itt 

nem hordoz információt, csak dekorációként tette be a program. 

Bal oldalon a hátralévő időt számolja a program. Jobb oldalon mutatja, hogy hány válasz érkezett 

már be. 

 

 

 

Minden válasz beérkezte – vagy az idő letelte után megjelenik az összesítés. A képen látható, hogy 

beérkezett 12 válasz és abból 11 db helyes, 1 pedig rossz válasz. 



 

Minden feladat után feltűnik a pontverseny állása is, mutatva a pontverseny legelején állókat. Itt a 

Next gombra kattintva lehet továbblépni a következő feladatra. 

Amikor elértünk az utolsó feladathoz, akkor a pontszámok után az első három helyezett neve a 

dobogóra (Podium) is felkerül. 

 

 

Játék csapat módban: 

A nyitóképernyőn válasszuk a Team mode opciót. 



 

Az alábbi képeken részletesen bemutatjuk a bejelentkezés menetét. 

Az első képen a tanári gép képernyője látszik. 

Megjelenik a feladatsor kódszáma. Ezt a program minden egyes indításkor újból generálja. Ezen kód 

ismeretében tudnak a tanulók csatlakozni a játékhoz. A képernyőn látszik az is, hogy a beállított mód 

a csapatjáték. A program arra vár, hogy a csapatok csatlakozzanak a játékhoz a kódszám, a csapatnév 

és a csapat tagjai nevének beírásával. 

A tanulók az alábbi képet látják, amely bejelentkezésre szólítja őket: 

 

 

Látszik, hogy a Dolphin és a Hoovers csapat bejelentkezett. 



 

A feladatsor végén a tanulók véleményezhetik a feladatsort és további lehetőségek közül 

választhatnak. 

Lementhetik az eredményüket. (Ha nem regisztrált játékosként játszottak, akkor az eredményeik nem 

kerülnek tárolásra, csak itt van lehetőség a letöltésére. 

Lejátszhatják újra a játékot (Play Again) vagy új játékot kezdhetnek (New Game), illetve 

véleményezhetik a feladatsort. 

How do you rate this kahoot? – Hogyan értékeled ezt a kahoot? kérdésre válaszolva a tanulók nullától 

öt csillagot adhatnak a feladatsorra a szerint, mennyire nyerte el a tetszésüket. 

Did you learn something? - Tanultál valamit? – vagyis hasznos volt számodra? kérdésre lájkot 

nyomhatnak és ugyanígy a  

Do you recommend it?- Ajánlanád ezt? értsd: valaki másnak, hogy ő is töltse ki? kérdésre is. 

To continue, tell us how you feel? és végül a tanulót megkérjük, hogy mondja el nekünk, hogyan érzi 

magát. Itt három hangulatjel közül választhat. 

 

Ha több tanuló töltötte ki a tesztet, akkor ezek a visszajelzések összesítve is megjelennek majd az 

ikonok fölötti számokkal. 



 

Játék „Kihívás” módban 

Ebben a módban a tanulók a megadott határidőig bármikor, többször is megoldhatják a feladatsort 

anélkül, hogy a tanárnak azt valós időben el kellene indítania. A megoldás során elért pontszámok 

alapján minden esetben automatikusan frissülnek a helyezési sorrendek. Ebben a módban a játék 

linkje megosztható és az a kitöltő (kahoot.it) oldalra visz. Megosztható a PIN kód is, akkor a 

tanulóknak kell betölteni a böngészőben a kahoot.it oldalt és ott beírni a PIN kódot. (A további 

képernyőképek váltakozva magyar/angol nyelven kerülnek bemutatásra.) 

Válasszuk a „Hozzárendelni” opciót! 

 

 



A „Kihívás”-nál megadhatjuk a kitöltés zárónapját és időpontját. (A példán szeptember 18. 12:00 

óra.) A lejátszásra vonatkozóan is megtehetünk különböző beállításokat: A kérdések időzítésre, 

automatikusan tovább lépnek, vagy a tanulók lépteti a saját tempójában, a válaszlehetőségek 

véletlenszerűen (minden egyes lejátszásnál újrakeverve) jelenjenek meg, vagy a feladatsor 

összeállításánál beírt sorrendben, a tanuló maga írja-e be a nevét, vagy a program generáljon neki egy 

becenevet. Az ingyenes változatban összesen 100 játékos vehet részt. Frissítve a fizetős verzióra 

térhetünk át. A „Teremt” gombbal nyugtázzuk a beállításokat. 

A megjelenő képernyő tájékoztat arról, hogy 2 nap múlva letelik a kitöltési határidő és hogy eddig 0 

játékos oldotta meg a feladatsort. 

 

A tanár a „Kihívásra” beállított játékról az alábbi információkat látja: 

 



A játék megosztható a linkjével, az URL másolásával. A link esetünkben: 

https://kahoot.it/challenge/0495858?challenge-id=1ba200ad-e485-4be4-8f3b-

b4d93cb949e0_1600175057821 

vagy a megosztás egyéb módjait is választhatjuk, pl. a Microsoft Teamsben tesszük közzé a feladatot 

egy adott osztálynak. 

Lehetőségünk van a határidő módosítására, vagy a játék leállítására is („Fejezd be” gomb). 

Ezzel a gombbal maga a készítő is megoldhatja a feladatsort:  

A tanulók a linket a böngészőben megnyitva az alábbi oldalakon haladnak végig: 

 

A program kéri a tanuló nevét, 

 

majd kapja sorban a feladatokat: 

https://kahoot.it/challenge/0495858?challenge-id=1ba200ad-e485-4be4-8f3b-b4d93cb949e0_1600175057821
https://kahoot.it/challenge/0495858?challenge-id=1ba200ad-e485-4be4-8f3b-b4d93cb949e0_1600175057821


 

Előfordulhat, hogy letelt a válaszra beállított idő:  

Hibás válasz esetén jön a visszajelzés: 

 vagy ha magyarra átállítottuk a böngésző nyelvét: 

 

A feladatsor végén visszajelzést kap a tanuló az elért pontszámról és helyezésről: 

 



Ha egy adott tanuló újra le akarja játszani ugyanazt a feladatsort, akkor a program figyelmezteti, de 

semmi akadálya, hogy újra megoldja, megdöntve az előző rekordját. 

 

Itt a Béla nevű tanuló oldotta meg a feladatsort és átvette a vezetést: 

 

A kahoot feladatsor megnyitása nélkül, a bal oldali menüben is látszik néhány információ a 

kitöltésről: 



 

A kahoot-ot megnyitva részletes információkat látunk: Hány játékos töltötte már ki (3 fő), melyik 

bizonyult nehéz kérdésnek, kinek van szükséges segítségre és ki nem fejezte be a játékot. 

 

Megnézheti az egyéni eredményeket is és el is távolíthat a játékból játékos(oka)t. A képernyőképen 

a tanulók nevét, az elért helyezésüket, a jó válaszaik arányát, a meg nem válaszolt kérdéseik számát 

és az elért pontszámot láthatjuk. 

 

 



Eredmények letöltése Excelben 
A Kahoot feladatsorok eredményét le lehet tölteni. Ehhez a képernyő jobb alsó részében található 

„Latest reports” feliratnál található See all (106) (Az összes megtekintése) gombra kell kattintani. 

 

Megjelenik a feladatsorok listája: 

 

Válasszuk ki a Próba nevű feladatsort! 

 

A sor végén álló három pontra kattintva legördül az alábbi menü: 

 

Ott az „Open report”-ot választva a képernyőn megnyitható, a „Download report”-ot választva 

letölthetők a feladatsor eredményei. 



A letöltést választhatjuk a Google Drive fiókunkba, vagy a számítógépünkre.

 

Ekkor egy több munkalapból álló excel fájl generálódik a feladatsor nevével azonos néven. 

Itt megtaláljuk a feladatsorra vonatkozó összes adatot. A feladatok számát, a játokosok számát, az 

átlagosan elér pontszámokat, %-os eredményeket, a visszajelzések eredményét.  

 

Egy másik fülön tanulónként láthatjuk a végeredményt, az összesített pontszámokat, a helyes és a 

rossz válaszok számát. 

 



Az egyes tanulók teljesítményét is áttekinthetjük. A szürke színnel jelzett 0 pont azt jelenti, hogy a 

tanuló a megadott időintervallumon belül nem válaszolt 

 

A feladatsor egyes kérdéseit is áttekinthetjük, ahol még részletesebb adatokat találunk. Pl. hány 

másodperc alatt válaszoltak az egyes tanulók. 

Zárszó 
Nagyon remélem, hogy rövid leírásommal sikerült kedvet csinálni a Kahoot! használatához! Tanítási 

tapasztalataim alapján a tanulók örömmel fogadják a Kahoot oldalon készített feladatokat. Jó 

lehetőség ad a tanóra színesítéséhez, a korszerűbb ellenőrzési módok alkalmazására. Bízom benne, 

hogy sok új feladatba botlok majd az oldalon, melyet ezen ajánló hatására készítettek a kollégák! 


