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Testi-ankeedi loomine ja tulemuste vaatamine 

 
Testi-ankeeti saab luua otse Weebly keskkonda 

Logige oma kodulehele http://www.weebly.com   
Valige „Element“ –> „More“ –> „Forms“ ja lohistage vahend „Survey“ lehekülje sisu lahtrisse 

 
Avaneb testi loomise mall-lehekülg.  

Testi pealkirja muutmiseks klõpsake lausel „Click here to edit“ 

 
Kustutage tekst „Click here to edit“ ja sisestage testile nimi. 

Keskkonna poolt genereeritud testi küsimused saate kustutada vastava küsimuse akna paremal 

üleval punases ringis olevale ristile klõpasets 

 
 

http://www.weebly.com/
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Oma küsimuste loomiseks peate aktiveerima ankeedi lahtri (klõpsake testi pealkirja all) , siis 

tekivad vastavad vahendid 

 
 

Küsimuste tüübid: 

Tekstiline vastus (väike teksti lahter) 

Pikem tekstiline vastus (suur teksti lahter) 

 Raadionupp - Ei-Jah - vastus 

Ripploend valikvastustega  (märkida saab valikust ühe õige) 

Märkeruut, valida saab loetelust mitu varianti. 

Faili lisamine – ainult tasulise keskkonna jaoks 
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1. Tekstiline vastus 

Lohistage testilise vastusega küsimuse loomise vahend 

 
küsimustiku lahtrisse ja täitke küsimuse loomise lahtrid 

 

Field Title: siis sisestage küsimuse tekst 

Required: vastuse olulisus (kas ankeeti saab või ei saa saata antud vastusele vastates või jätta 

vastamata) 

Widh: Vastuslahtri suurus 

Field Text: Abistava juhendi lisamine vastuse sisestamiseks 

Advanced: vastuselahtri ette ja järgi vahe laiuse määramine  

 
 

Abistav juhend kuvatakse küsimusele vastamisel  

 

 
2. Märkeruut 

Lohista küsimuse loomise vahend (tüüp)  küsimustiku loomise lahtrisse  

Täida vajalikud lahtrid ja salvesta 
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NÄIDE: 

 

 
 

 

SOOVITUS: 

 

Lisage ankeedi lõppu vihje 

 Küsimustiku edastamiseks klõpsake nupul [Submit] 

Selleks  

valige „Basic“->„Elements“ 

Lohiatage küsimustiku lõppu tesksti lisamise vahend „Paragraph“ 

 
 

Sisestage tekst 

Küsimustiku edastamiseks klõpsake nupul [Submit] 

ja klõpsake nupul „Close“  
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VASTUSTE KONTROLLIMINE 

 

Ankeedile vastanute andmeid saate vaadata kui logite keskkonda, aktiveerite ankeedi ja 

klõpsate nupul 

 
 

 
 


