
Kā izveidot automātiski vērtējamu pārbaudes darbu Google Forms 
 

1.solis – atveram pārlūkprogrammu, adresē ievadām gmail.com, pierakstāmies (1) savā Google kontā 

(vai nu nospiežot uz pogas “Pierakstīties”, vai izvēloties atbilstošo Gmail lietotājvārdu un ievadot paroli): 

 
2.solis – Nospiežam augšējā labajā stūrī uz pogas ar 9 punktiņiem (2) un izvēlamies Forms (3). Ja 

gadījumā neredzam šo izvēli, adreses rindā ierakstām docs.google.com/forms/ 

 
3.solis – nospiežam uz “Blank” (4) (tukšas aptaujas izveide): 

 
 

  



4.solis – nomainām aptaujas nosaukumu divās vietās (mazais uzraksts augšā būs tas nosaukums, ar kuru 

Jūs redzēsiet šo aptauju savās izveidotajās aptaujās, lielais uzraksts centrā būs tas, ko redzēs skolēni) (5): 

 
5.solis – spiežam uz mazā zobrata augšējā labajā stūrī (6) – parādīsies formas drošības un koplietošanas 

iestatījumi. Ja pie uzraksta, kas sākas ar “Restrict to users…” (7) ir pielikts ķeksītis, tad noņemam to nost (pretējā 

gadījumā tikai lietotāji no Jūsu organizācijas varēs šo formu aizpildīt). Tālāk spiežam šajā pašā lodziņā uz cilnes 

“Quizzes” (8). 

 
  



6.solis – cilnē “Quizzes” (8) ieslēdzam automātiski pārbaudāma darba veidošanu, noklikšķinot uz “Make 

this a quiz” (9). Veicam nepieciešamās izmaiņas (9-11) (ja nejūtamies pārliecināti, pārējo atstājam tā, kā ir pēc 

noklusējuma) un spiežam uz pogas “Save” (12).  

 

 7.solis – nomainām pirmā jautājuma veidu, nospiežot uz tekošā jautājuma veida “Multiple Choice” (13) 

un nomainot to uz “Short answer” (14). Parasti pārbaudes darba pirmais jautājums ir skolēna vārds, uzvārds, 

klase. 

 

Padarīt par vērtējamu viktorīnu.  

Kad skolēns redz savu iegūto vērtējumu: 

1) Uzreiz pēc katra darba 

iesniegšanas 

2) Vēlāk, pēc manuālas pārbaudes 

(skolēnam būs nepaciešams 

pierakstīties ar e-pastu) 

Skolēns varēs redzēt: 

1) Nepareizi atbildētos jautājumus 

2) Pareizās atbildes 

3) Kopējo punktu skaitu 



 
 

 

 

8.solis – pēc jautājuma veida izvēles un paša jautājuma ievades, nepieciešams norādīt pareizo atbildi un 

iegūstamos par atbildi punktus. Nospiežam uz jautājuma, tad uz “Answer key” (25). 

 
9.solis – ja tas ir teksta jautājums, tad ir nepieciešams ievadīt pareizo atbildi (precīzu, bet atbildes var būt 

vairākas). Ja tas ir izvēles jautājums, tad ir jāatzīmē pareizais izvēles variants. Ja vēlamies pievienot vēl kādu 

komentāru par uzdevumu (piemēram, pareizo risinājumu), tad ievadām to “Add answer feedback” (26) sadaļā. 

Par pareizo atbildi piešķiramos punktus ievadām pie “Points” (27). Pēc tam spiežam uz “Done” (28). 

           
 

  

Īsa teksta atbilde – 1 vai 2 teikumi. 

Gara teksta atbilde – vesels paragrāfs. 

Saraksts ar izvēlēm, vai izvēlēties tikai 1. 

Saraksts ar izvēlēm, vai izvēlēties vairākas 

atbildes. 

 

Lejupkrītošais saraksts, var 

izvēlēties vienu iepriekš definētām 

vērtībām. 

Datnes (faila) augšupielāde. 

Lineārā vērtību skala (Likerta skala). 

Tabula, kurā var katrā līnijā izvēlēties tikai 

1 vērtību.  

Tabula, kurā var katrā līnijā 

izvēlēties tikai 1 vērtību.  
Datuma izvēle (kalendārs). 

Laika ievade (pulkstenis).  



10.solis – pievienojam visus nepieciešamos jautājumus. Jauna jautājuma pievienošanai nospiežam uz 

plusiņa pogas (29), eksistējošā jautājuma kopēšanai nospiežam uz divu lapiņu pogas (30). Lai pārvietotu 

jautājumu augstāk vai zemāk, velkam ari 6 punktiņiem jautājuma augšējā daļā (31).  

 
11.solis - lai padarītu jautājumu par obligāti aizpildāmu, atzīmējam jautājuma labajā apakšējā stūrī 

“Required” (32). 

 
12.solis – ja ir nepieciešamība, var pielāgot formas dizainu (33), kā arī izmēģināt formu tādā veidā, kā 

viņu ieraudzīs skolēni (34). Pēc tam spiežam uz podziņas “Send” (35).  

 



 

13.solis – atliek vien iegūt saiti uz mūsu izveidoto formu! Pēc pogas “Send” (35) nospiešanas atvērsies 

lodziņš, kurā nepieciešams nospiest vispirms uz hipersaites simbola (ķēdīte) (36). Pēc tam nepieciešams saīsināt 

iegūto saiti, ieķeksējot “Shorten URL” (37). Saite ir gatava kopēšanai, spiežam uz “Copy” (38) – saite paliks 

datora atmiņā. Atliks tikai vajadzīgajā vietā viņu iespraust (nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+V vai arī labo 

peles taustiņu un tad izvēloties “Paste”).  

 


