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 Szükséges technikai háttér:  

- interaktív tábla  

- játékosok saját okoseszközei (okostelefon, tablet, laptop…) 

 

A Kahoot játékos tanulás! A játék háttérprogramja csak angol nyelven érhető el, azonban 

különösebb nyelvtudás nélkül is nagyon könnyen készíthetünk vele kvízeket, amit a diákok 

akármilyen böngészőn keresztül, saját okoseszközzel (pl. okostelefonnal, tablettel…), 

regisztráció nélkül is elérhetnek. Ha gyakran használjuk a játékot, bíztathatjuk tanítványainkat, 

hogy töltsék le szolgáltatójuk webáruházából a Kahoot applikációt. Ennek segítségével 

gördülékenyebb lehet a játék folyamata.   

     Az adott kvíz kérdéseinek számát mi adhatjuk meg. Minden egyes kérdést kibővíthetünk 

rövid videóval, képekkel, ábrákkal is. Minden kvízelemre pontokat és időkorlátot adhatunk 

meg. Egy-egy válasz után a diákok a saját eszközükön és az interaktív táblán is látják, hol 

tartanak a játékban. A legtöbb pontot az kapja, aki gyorsan és pontosan válaszol. A válaszok és 

a pontok a tanár oldalán kérdésenként elmentve jelennek meg, a statisztika a játék végén 

elmenthető, elemezhető, használhatjuk akár szummatív értékelésre is. 

 

A pedagógus getkahoot.com oldalon ingyenesen regisztrál, majd a regisztráció után innen 

jelentkezik be. Itt készíti el a játékot. A pedagógus játékvezető is. Innen tudja elindítani a játék 

folyamatát. 

    

https://getkahoot.com/


A  játék folyamatának rövid leírása: 

1. A pedagógus regisztrál (getkahoot.com) 

2. Elkészíti a kvízt. (A játék bevezetése után a tanulók is könnyen készíthetnek kvízeket, 

de akkor nekik is regisztrálni kell!) 

3. Belépő kódot (GAME PIN) generál a játékosoknak. 

4. A játékosok (tanulók) a kahoot.it oldalról jelentkeznek be (nem kell regisztrálni). 

5. Beírják a PIN kódot, majd a játékban használt nevüket. 

 

 

6. Indulhat a játék! 

7. A kérdések a válaszalternatívákkal együtt az interaktív táblán jelennek meg. A 

lehetséges válaszokhoz színek és jelek tartoznak. Ezek láthatóak a tanulók képernyőin, 

ezek közül választhatnak. 

 

https://getkahoot.com/
https://kahoot.it/#/


8. A tanulók a megadott időkorláton belül válaszolhatnak. 

9. Minden kérdés után módunk van megismerni és megbeszélni, mi volt a jó válasz. 

10. A játék végén a tanulóknak lehetősége van visszajelzést adni arról, hogy érezték 

magukat a játék alatt, tanultak-e valami újdonságot a kvíz közben, stb. 

 

A tanár játékvezetőként szükség szerint letilthat játékosokat (például helytelen név vagy 

magatartási problémák miatt). A játékosok később a játékvezető engedélyével újra beléphetnek. 

Készíthetünk saját (privát) kérdéssorokat, de megoszthatjuk kérdéssorainkat másokkal is. A 

nyilvános kvízek közül bárki válogathat, saját használatra akár át is szerkesztheti azokat. Az 

alábbiakban művészettörténet témakörben, mások által készített magyar nyelvű kvízek 

láthatóak.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kérdések szerkesztése: 

Többféle játéktípus közül választhatunk. (Quiz, Jumble, Survey, Discussion) Én most a 

legegyszerűbbet, az egyszerű, választós kvíz elkészítését mutatom be. (A szaktanácsadói 

műhelyfoglalkozáson majd kipróbálhatjuk a többit is!) 

     Néhány kiinduló jellemző megadása után szerkeszthetjük a kérdéseket. El kell neveznünk a 

kvízt! Ezt érdemes számunkra informatív módon megtenni, mert ha már több10, esetleg 100 

kérdéssorunk van, akkor is könnyen megtalálhatjuk a könyvtárunkban, amire épp szükségünk 

van. Meghatározhatjuk, hogy ki láthatja a játékunkat, milyen témakör köré épülnek a kérdések, 

milyen nyelven fogunk dolgozni, hol fogjuk felhasználni az elkészült munkát. 

 

Ennek jóváhagyása után szerkeszthetjük a kérdéseket: 

 

 



A kérdés pontos megfogalmazása után beállíthatjuk, mennyi idejük lesz tanítványainknak a 

válaszadásra. 5 és 120 másodperc között választhatunk a lehetőségek közül. Meg kell adnunk 

a lehetséges válaszokat és meg kell jelölnünk a jó választ is! Több jó válasz is megadható! Ezen 

az oldalon illeszthetünk be képet, ábrát, vagy videót is. 

 

 

Kitöltés után: 

 

 



Ha a kvíz elkészült, el kell mentenünk! Ezt követően kipróbálhatjuk, megváltoztathatjuk a 

kérdések sorrendjét is. Ha szükséges, átszerkeszthetjük a kérdéseket. Szabadon duplikálhatunk 

teljes kérdéseket, ha csak néhány szót akarunk megváltoztatni.  

A mentés után bármikor elindíthatjuk a játékot! Betöltjük, majd eldönthetjük, hogy a játékosok 

egyénileg vagy csoportban versenyeznek. Egyéb beállításokat is tehetünk (a kérdések random 

érkezzenek, látható legyen-e kérdésenként a válasz, látható legyen-e kérdésenként a ranglista, 

legyen-e a játék alatt zene…) 

(Az alábbi szemléltető ábrák bal oldalán az interaktív tábla képe, jobb oldalán a játékos 

okoseszközének kijelzője látható!) 

 

Generáljuk a játék PIN kódját (ezzel lépnek be a játékosok). 

 



A játékosok számát és nevét láthatjuk az interaktív tábla képernyőjén (Most csak egy játékos 

van: Kata – akár gyors feleltetéshez is használható a program!) 

 

 

Jöhet az első kérdés! 

 

 

 

 

 

 

 



A kérdés bemutatása utáni lapon már a válaszlehetőségek is láthatóak. 

 

A válaszok beérkezése vagy a válaszadási idő letelte után láthatjuk a válaszok eloszlását. 

Minden játékos a saját képernyőjén látja, éppen hányadik a játékban. Az utolsó kérdés után az 

első három helyezett egy virtuális dobogón virtuális érmet kap: arany, ezüst, bronz! (Ők 

kaphatnak pl. órai munkára, ismétlésre, stb. jelest!) 

 

Nagyon izgalmas, a diákok nagyon kedvelik!!! 

Ábrák forrása: a képeket a getkahoot.com oldalról és a saját Kahoot fiókomból generáltam! 

2017. június 11. 

Medve Katalin 


