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Mikä on Quizlet?
● Quizlet on ohjelma, jolla käyttäjät voivat tehdä 

sana- tai vastinepareihin perustuvia settejä.
● Kielissä setit ovat yleensä sanastoja tai vastaavia.
● Settejä voi harjoitella eri tavoilla.
● Seteissä voidaan tekstin lisäksi käyttää kuvia ja 

diagrammeja. Sanat voi aina kuunnella.
● Quizletiä voi käyttää niin kielten opiskelussa kuin 

myös reaaliaineiden termien opettelussa.



Tarvitaanko tunnus?
● Quizletissä on paljon käyttäjien tekemiä settejä, 

joita kuka tahansa voi hakea ja käyttää 
harjoitteluun.

● Jos haluat tehdä omia settejä tai yhdistää settejä 
toisiinsa, kannattaa Quizletiin tehdä tunnus.

● Kirjautuminen mahdollistaa myös oman 
edistymisesi seuraamisen ja voit kisata muiden 
opiskelijoiden kanssa.

● Quizletiin voi kirjautua myös Google-tunnuksella.



Setin perusnäkymä



● Flashcards-näkymässä sanat ovat käännettävinä kortteina.
● Korttia klikkaamalla (tai välilyöntiä painamalla) kortti 

kääntyy, jolloin näet vastaavan sanan toisella kielellä.
● Kortin alapuolella olevista nuolista siirryt seuraavaan sanaan.
● Voit merkitä sanoja tähdellä ja harjoitella seuraavalla kerralla 

vain niitä. (Options-valikko)
● Options-valikosta voit valita, näetkö ensin esim. suomen vai 

englannin sanan. Shuffle sekoittaa sanojen järjestyksen.



● Learn-näkymässä sanoja kysellään erilaisin, 
vaikeutuvin tehtävin.

● Samaa sanaa kysytään useampaan kertaan.
● Saat välillä palautetta edistymisestäsi ja näet 

kuinka monta prosenttia sanoista on läpikäyty.



● Write-näkymässä sanat pitää kääntää ja kirjoittaa 
kielestä toiseen.

● Näet vasemmasta reunasta, kuinka monta on vielä 
jäljellä, kuinka monta olet kirjoittanut väärin ja 
kuinka monta oikein.

● Options-kohdasta voit valita opiskeltavaksi vain 
tähdellä merkitsemäsi sanat, vaihtaa kielten suuntaa 
ja laittaa äänet päälle tai pois. 



● Spell-näkymässä kuulet sanan ja tehtävänäsi on 
kirjoittaa, mitä kuulet. Näet käännöksen 
alapuolella.

● Options-valikosta voit vaihtaa tarvittaessa kielten 
suunnan.

● Options-valikosta voit myös valita hidastetun 
lukemisen.



● Test-näkymässä ohjelma tekee setistä testin, 
jossa on erilaisia tehtäviä: monivalintaa, 
yhdistelyä, true/false-väittämiä ja kirjoittamista.

● Options-valikosta voit valita, mitä tehtävätyyppejä 
haluat testiin ja millä kielellä haluat vastata. Voit 
myös ottaa testiin mukaan vain tähdellä 
merkitsemäsi sanat.



● Match-pelissä pelaajan tulee raahata samaa 
tarkoittavat sanat päällekkäin mahdollisimman 
nopeasti.



● Gravity-pelissä suojelet planeettaa lähestyviltä 
asteroideilta, joissa on sanoja, jotka tulee kääntää ja 
kirjoittaa mahdollisimman nopeasti.

● Jos missaat jonkin sanan kahdesti, kyseinen asteroidi 
tuhoaa planeetan ja peli päättyy.

● Voit pelata kaikilla tai tähdellä merkitsemilläsi sanoilla. 
Voit myös valita vastauskielen ja vaikeusasteen eli 
nopeuden, jolla asteroidit lähestyvät planeettaa.



Tulostaminen
● Jos haluat tulostaa setin sanat,                     

valitse settinäkymässä ylä-                        
reunasta kolme pistettä ja “Print”.

● Vasempaan reunaan avautuvasta               
valikosta voit valita, miten haluat                    
tulostaa sanat. Kääntökorteiksi                    
sopivat parhaiten vaihtoehdot “Small” ja “Large”.

● Ohjelma tulostaa sanat ensin pdf-dokumentiksi, 
jonka voit sitten tulostaa paperille.
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