
Google vorm 
1. Vormi loomiseks  

a. sisene Google Drive’i keskkonda,  

b. vali Uus – Rohkem – Google’i vormid 

2. Enamkasutatavad vormielemendid, mis sobivad ka testi tegemiseks: 

a. - võimalik märkida ainult üks vastusevariant 

b.  -  võimalik valida mitu vastusevarianti 

c.  - vastusevariandid avanevad, kui rippmenüül klõpsata 

d.  - lühema vaba teksti sisestamiseks 

e.  - pikema vaba teksti sisestamiseks 

3. Google vormi aknas asuvate nuppude selgitusi: 

a. Küsimuse akna nupud: 

i.  - vastaja peab küsimuse kindlasti täitma 

ii.  - täiendavad valikud 

iii.  - loo küsimuse koopia 

iv.  - kustuta küsimus 

 

b. Vormi akna kõige tähtsamad nupud: 

i.  - ava vormi kujunduse muutmise vaade 

ii.  - vormi eelvaade (saab vaadata ja katsetada) 

iii.  või - saada (jaga vormi) 

iv.  - vormi seadistamine (piirangud jagamisel, tagasiside tekst, testiks 

tegemine) 

c. Vormi aknas on lisavõimalused: 

i.  - lisa küsimus 

ii.  - impordi küsimused (selleks peab olema tehtud küsimuste fail) 

iii.  - lisa pealkiri ja kirjeldus 

iv. - lisa pilt 

v.  - lisa video 

vi.  - lisa jaotis 

  



Google vorm testiks 
 

1. Vajuta ülevalt paremalt nuppu 

Seaded  

2. Avanenud aknas vali vaheleht Testid 

3. Lülita sisse nupp Muuda see testiks 

Akna alumises osas saab muuta 

seadistusi: 

a. Hindajale nähtavaks tegemine 

b. Vastajad näevad järgmist: 

i. Vale vastusega 

küsimused 

ii. Õiged vastused 

4. Seejärel vajuta nuppu Salvesta 

5. Valikvastusega küsimuse ja 

rippmenüü alumises vasakpoolses 

osas võimalik sisse lülitada  

Vastuste vaade 

Vastuste vaates saab 

a. valida õiged vastused ; 

b. õigesti vastatud küsimuse eest 

antavad punktid (võib jätta ka 0 

punkti); 

c. vastuse tagasiside; 

i. õigele vastusele 

ii. valele vastusele 

d. Kui kõik seadistused tehtud, 

vajutada nuppu Valmis. 

6. Vaba tekstiga lühike tekst võimaldab 

Vastuste vaates saab  

a. sisestada õige vastuse (täpne tekst), 

b. märkida, mitu punkti õigesti vastatud küsimuse eest saab, 

c. lühikese teksti ja lõik tüüpi vastusele saab lisada „Kõigi vastuste tagasiside“  

d. Kui kõik seadistused tehtud, vajutada nuppu Valmis. 

e. Lõik tüüpi vastus sobib hästi 

lisaülesande vastuseks, mille 

eest punkte ei anta. 

 


