
 
Nimi: 

Kuupäev: 

Küsitlus senise arvutikogemuse kohta 
 

Järgneva küsitluse eesmärk on saada teada, millised on Sinu senised kogemused seoses arvutitega. 

Infotehnoloogia valdkond on lai ja arvuteid kasutatakse paljudes erinevates eluvaldkondades, seepärast on ka 

inimeste kokkupuuted nendega väga erinevad. Et arvestada kursuse läbiviimisel paremini Sinu soovide ja 

vajadustega, palun, et vastaksid küsimustele ausalt. Valesid vastuseid ei ole ning koolitusele on oodatud ka 

täiesti algajad. Kui mõne küsimuse sisu jääb arusaamatuks, tõmba vastuseks kriips. Sinu vastused aitavad seda 

kursust Sulle sobivamaks kujundada . 

 

1. Kas Sul on arvuti või ligipääs arvutile? (Kirjuta vastus oma sõnadega ja täpsusta, kui vaja) 

 

 

2. Kui tihti kasutad arvutit? (Tõmba kõige sobivamale vastusevariandile ring ümber)

a) mitu korda päevas 

b) peaaegu iga päev 

c) 3-5 korda nädalas 

d) 1-2 korda nädalas 

e) mõned korrad kuus 

f) mõned korrad aastas  

g) harvem - ei kasuta üldse või peaaegu üldse

 

3. Kui tihti teostad arvutiga järgnevaid tegevusi? (Märgi tärniga sobivad kastikesed) 

 Igapäevaselt Üsna sageli Harva Väga harva Üldse mitte 

Uudiste lugemine      

Sotsiaalmeedias osalemine      

E-maili vastuvõtmine ja saatmine      

Info otsimine      

Internetipanga kasutamine      

Piltide või muusika või muude failide 

internetist arvutisse laadimine      

Uue programmi arvutisse 

installeerimine      

Antiviirustarkvara uuendamine      

Dokumendi koostamine      

Tabeli koostamine      

Esitluse koostamine      

Pilditöötlus/graafika loomine      

Skriptimine või programmeerimine      

Mängimine      

 

4. Milliseid järgnevatest oskaksid oma sõnadega lahti seletada? (Tõmba neile joon alla) 

kõvaketas, protsessor, ruuter, bait, käsurida, fail, programm, pahavara, HTTPS, räsi, Start menüü, Kontroll 

paneel, PDF, CSV, DOCX, otsetee (shortcut), töölaud (desktop) 

 

5. Milliseid suhtluskanaleid oled arvutis kasutanud? (Tõmba sobivatele variantidele ring ümber)

a) E-mail  
b) Skype  
c) Facebook 

d) Muud (täpsusta): 
 
__________________ 

e) Mitte ühtegi/ ei oska öelda

 

6. Millise operatsioonisüsteemidega oled kokku puutunud? (Tõmba sobivaimale variandile ring ümber)

a) Windows 10 
b) Windows 8 
c) Windows 7 
d) Windows Vista 
e) Windows XP 

f) Unix-based/Linux (võid ise lisada 
täpsema nimetuse):  

g) Muu (täpsusta):  
h) Ei tea /ei oska öelda/ ei kasuta arvutit



7. Milline eespool nimetatud operatsioonisüsteem on Sinu jaoks kättesaadavas arvutis olemas? 

(Kirjuta vastus oma sõnadega.) 

 

 

8. Millises keeles on Sinu jaoks kättesaadavas arvutis olev operatsioonisüsteem ja programmid? 

(Tõmba sobivaimale variandile ring ümber)

a) Eesti 

b) Inglise 

c) Vene 

 

d) Kombinatsioon mitmetest keeltest (täpsusta): 

 

e) Ei oska öelda / ei kasuta arvutit / puudub ligipääs 

arvutil

 

9. Milliseid programme/vahendeid ja millises keeles oled kasutanud dokumentide ja/või tabelite 

koostamisel? (Tee ristike valikute taha, vastavasse keele tulpa, millega oled peamiselt kokku puudunud. Kui 

tead, siis kirjuta juurde täpsem versiooni nimi või number) 

 Eestikeelne Inglisekeelne Muu keel (täpsusta) 

Microsoft Office Word    

Microsoft Office Excel    

OpenOffice Writer    

OpenOffice Calc    

Google Docs Document    

Google Docs 

Spreadsheet 

   

Notepad või Wordpad    

Muu (täpsusta) 

 

   

 

10. Millist veebibrauserit oled peamiselt kastuanud? (Tõmba sagedamini kasutatavatele veebibrauseritele 

joon ümber. Kui tead, siis lisa täpsem versiooni number või nimi.)

a) Internet Explorer (Microsoft) 

b) Firefox Mozilla (Mozilla) 

c) Chrome (Google) 

d) Edge (Microsoft) 

e) Safari (Apple) 

f) Muu (täpsusta)

 

11. Milliste programmidega oled veel kokku puutunud? (Kirjuta oma sõnadega.) 

 

 

12.  Milliseid järgnevatest funktsioonidest oled kasutanud tabelitöötluses (Tõmba funktsioonidele, millega 

oled kokku puugunud, joon alla): 

sorteerimine, filter, graafik, liigendtabel (pivot table), tingimusvorming (conditional formatting), arvutusvalemid 

(sum, average jne), tingimuslikud valemid (if, countif jne) 

 

14. Milliseid konkreetseid oskusi soovid kuruse käigus omandada? (Kirjuta oma sõnadega. Spikrina võib 

muuhulgas kasutada ka küsimustikus väljatoodud tegevusi, oskusi, programme jne) 

 

 

 

 

15. Milliseid Sinu järgmisi eesmärke võiks arvutikursus aidata täita? (Kirjuta oma sõnadega.) 

 

 

 

Aitäh vastamast! 

Sinu koolitaja, 

Marko Arrak 


