
Küsitluse koostamine internetipõhise programmiga SurveyMonkey 
 
Küsitlust saab koostada aadressil: 
http://www.surveymonkey.com/  
 
Võimalik on sisse logida oma Google-kontot (sh Gmail) kasutades. Google’i kontoga on  
seotud ka Youtube, Blogger, Picasa, Orkut  – see tähendab, et saad sisse logida samade 
kasutajatunnuste ja paroolidega. 
 
Kui Sul puudub Google-konto, pead end kasutajaks registreerima. 

 
 
Uue küsitluse koostamine: 
 

 
 

Kasutajanimi 

Parool 

Parool teist korda 

Kontaktmeiliaadress 
Võimalus kasutajaks 
saada kui Facebook’i 
või Google’i kasutaja 

Küsitluse nimi 

Kopeeri olemasolev küsitlus 

Jätka 



Olulised nupud, vaade ja seaded 
 

 
 

  Lehekülje seadete muutmine, tutvustava teksti lisamine 

 Küsimuse lisamine 

 Küsitluse eelvaade 

 Salvesta muudatused 
 

 
 
 

 
 
 

Koosta (muuda) küsitlust 

Küsitluse seaded 

Prindi küsitlus (ainult PRO) 

Taasta küsimus (ainult PRO) 

Küsitluse eelvaade 

Küsitluse kujundus 

Koosta (muuda) küsitlust Vastuste kogumine Küsitluse tulemused 



KÜSITLUSE SEADED 
Navigeerimisnupud (nähtavad küsitluses ja küsitluse koostamise ajal eelvaates) 

 
 
 
 
 
KOOSTA (MUUDA) KÜSITLUST 
Lehekülje seadete muutmine, tutvustava teksti sisestamine 

 

 
 
Eelvaade 

 

 
 

Eelmine, tagasi vmt 

Järgmine, edasi vmt 

Valmis, saada tulemused vmt 

Välju küsitlusest Näita linki väljumiseks 



Küsimuste lisamine 

 
 

 
 
Küsimuste liigid 

 
 
Multiple Choice (Only One Answer) – Palju valikuid, ainult üks vastus  
Multiple Choice (Multiple Answers) – Palju valikuid, palju vastuseid 
Comment/Essay Box – Kommentaari kast 
Rating Scale – Olulisuse skaala 
Matrix of Choices (Only One Answer Per Row) – Maatriks (üks vastus reas) 
Matrix of Choices (Multiple Answer Per Row) – Maatriks (mitu vastust reas) 
Matrix of Drop-down Menus  - Maatriks rippmenüüga 
Single Textbox – Üksik tekstikast 
Multiple Textboxes – Palju tekstikaste 
Numerical Textboxes – Numbrilised tekstikastid 
Descriptive Text – Kirjeldav tekst 
Image – Pilt (mitte suurem kui 150 kB) 
Demographic Information – Demograafiline info 
Date and/or Time – Kuupäev ja kellaaeg 
 

Küsimuste näidised 

Küsimuse liigi valimine 



Lisavõimalused küsimustele 

 
 
VASTUSTE KOGUMINE 

 
Vastuste kogumise seaded 

 
 
 

 
 
 

Küsimusele peab vastama 

Lisa „Muu“ või 
kommentaari väli 

Küsimuse suurus ja 
paigutus 

Oluline on SALVESTADA 

Loo link, et saata see e-posti teel 
või lisada veebilehele 

Lae üles meiliaadressid ning 
süsteem edastab kutse küsitluse 
täitmiseks 

Lisa küsitlus oma veebilehele 
(embed-kood) 

Jaga küsitlust Facebook-is 
Kogumisenimi 

Edasi 

Luba/ära luba ühes arvutist 
mitu vastamist 

Juba vastatud küsimuste 
vastuste muutmine 



 
Link küsitlusele – avanevas aknas olev link tuleb kopeerida. Seejärel on võimalik see link  
saata e-kirjas või lisada veebilink. 

 
 
KÜSITLUSE TULEMUSED 

 

 
 
Minu küsitlused 

 

Vastuste vaatamine iga 
vastaja eraldi 

Vastuste kokkuvõte 

Minu küsitlused 

Vastamiseks avatud 
või suletud Vastanute arv 

Vastuste kustutamine Küsimustiku kustutamine 


