
  

  

 
SDQ KÉRDŐÍV 

(KÉPESSÉGEK ÉS NEHÉZSÉGEK KÉRDŐÍV) 
 

2-4 ÉVES GYERMEKEK RÉSZÉRE – SZÜLŐ VÁLASZOL 
 
 
Név:  ...............................................................................................................  

TAJ:  ...............................................................................................................  

Születési idő:  ...............................................................................................................  

Életkor:  ...............................................................................................................  

Vizsgálatot végző neve:  ...............................................................................................................  

Vizsgálat dátuma:  ...............................................................................................................  

 
 
 
Mindegyik állítás esetében arra kérjük, hogy jelölje meg, mennyire igaz a gyermekre: "Nem igaz", "Valamennyire 
igaz" vagy "Határozottan igaz". Kérjük, hogy a lehető legpontosabban válaszolja meg a kérdéseket, akkor is, ha 
nem teljesen biztos a válaszban, vagy a kérdés ostobának tűnik! Kérjük, hogy a kérdőívet az elmúlt 6 hónap vagy 
az idei iskolaév alapján töltse ki. 
 
Gyermek neme: Fiú/lány 
 
Kitöltő:  Anya/Apa/Egyéb (kérjük részletezze): 
 

 Nem igaz Valamennyire 
igaz 

Határozottan 
igaz 

Mások érzéseit figyelembe veszi    
Nyughatatlan, túlságosan mozgékony, nem tud sokáig nyugton 
maradni 

   

Gyakran fáj a feje, a hasa, van hányingere    
Szívesen megoszt dolgokat más gyerekekkel (nyalánkságokat, 
játékot, ceruzát, stb.) 

   

Gyakran hisztizik, könnyen dühbe gurul    
Többnyire elvonul, inkább egyedül játszik    
Rendszerint szófogadó, teljesíti, amit a felnőttek kérnek    
Gyakran, sok minden miatt aggódik, szorong    
Segít, ha valakit bántottak, szomorú, feldúlt vagy beteg    
Állandóan izeg-mozog, fészkelődik    
Van legalább egy jó barátja    
Gyakran verekszik, vagy komolyan fenyeget más gyerekeket    
Gyakran boldogtalan, lehangolt vagy sír    
Más gyerekek általában kedvelik    
Könnyen elterelődik a figyelme, elkalandozik    
Új helyzetekben feszült és kapaszkodó, könnyen 
elbizonytalanodik 

   

Kisebb gyerekekhez kedves    
Gyakran hazudik vagy csal    
A többi gyerek beleköt, fenyegeti    
Sokszor segít önként is (szülőknek, tanároknak, gyerekeknek)    
Képes megállni és végiggondolni a dolgokat, mielőtt cselekszik    
Képes rosszindulatú lenni másokkal    
Jobban kijön felnőttekkel, mint gyerekekkel    
Sok mindentől fél, könnyen megijed    
A feladatokat teljesíti, figyelme kitartó    

 
  



  

  

SDQ KÉRDŐÍV 
(KÉPESSÉGEK ÉS NEHÉZSÉGEK KÉRDŐÍV) 

 
4-17 ÉVES GYERMEKEK RÉSZÉRE – SZÜLŐ VÁLASZOL 

 
 
 
Név:   ...............................................................................................................  

TAJ:  ...............................................................................................................  

Születési idő:  ...............................................................................................................  

Életkor:  ...............................................................................................................  

Vizsgálatot végző neve:  ...............................................................................................................  

Vizsgálat dátuma:  ...............................................................................................................  

 
 
 
Mindegyik állítás esetében arra kérjük, hogy jelölje meg, mennyire igaz a gyermekre: "Nem igaz", "Valamennyire 
igaz" vagy "Határozottan igaz". Kérjük, hogy a lehető legpontosabban válaszolja meg a kérdéseket, akkor is, ha 
nem teljesen biztos a válaszban, vagy a kérdés ostobának tűnik! Kérjük, hogy a kérdőívet az elmúlt 6 hónap vagy 
az idei iskolaév alapján töltse ki. 
 
Gyermek neme: Fiú/lány 
 
Kitöltő:  Anya/Apa/Egyéb (kérjük részletezze): 
 

 Nem igaz Valamennyire 
igaz 

Határozottan 
igaz 

Mások érzéseit figyelembe veszi    
Nyughatatlan, túlságosan mozgékony, nem tud sokáig nyugton 
maradni 

   

Gyakran fáj a feje, a hasa, van hányingere    
Szívesen megoszt dolgokat más gyerekekkel (nyalánkságokat, 
játékot, ceruzát, stb.) 

   

Gyakran hisztizik, könnyen dühbe gurul    
Többnyire elvonul, inkább egyedül játszik    
Rendszerint szófogadó, teljesíti, amit a felnőttek kérnek    
Gyakran, sok minden miatt aggódik, szorong    
Segít, ha valakit bántottak, szomorú, feldúlt vagy beteg    
Állandóan izeg-mozog, fészkelődik    
Van legalább egy jó barátja    
Gyakran verekszik, vagy komolyan fenyeget más gyerekeket    
Gyakran boldogtalan, lehangolt vagy sír    
Más gyerekek általában kedvelik    
Könnyen elterelődik a figyelme, elkalandozik    
Új helyzetekben feszült és kapaszkodó, könnyen 
elbizonytalanodik 

   

Kisebb gyerekekhez kedves    
Gyakran hazudik vagy csal    
A többi gyerek beleköt, fenyegeti    
Sokszor segít önként is (szülőknek, tanároknak, gyerekeknek)    
Végiggondolja a dolgokat, mielőtt cselekszik    
Lop otthonról, az iskolából vagy máshonnan    
Jobban kijön felnőttekkel, mint gyerekekkel    
Sok mindentől fél, könnyen megijed    
A feladatokat teljesíti, figyelme kitartó    

 
  



  

  

SDQ KÉRDŐÍV 
(KÉPESSÉGEK ÉS NEHÉZSÉGEK KÉRDŐÍV) 

 
11-17 ÉVES GYERMEKEK RÉSZÉRE 

 
 
 
Név:   ...............................................................................................................  

TAJ:  ...............................................................................................................  

Születési idő:  ...............................................................................................................  

Életkor:  ...............................................................................................................  

Vizsgálatot végző neve:  ...............................................................................................................  

Vizsgálat dátuma:  ...............................................................................................................  

 
 
 
Mindegyik állítás esetében arra kérünk, jelöld meg, mennyire igaz Rád: "Nem igaz", "Valamennyire igaz" vagy 
"Határozottan igaz". Kérünk, hogy a lehető legpontosabban válaszold meg a kérdéseket, akkor is, ha nem vagy 
teljesen biztos a válaszban, vagy a kérdés ostobának tűnik! Kérünk, hogy a kérdőívet az elmúlt 6 hónap alapján 
töltsd ki. 
 
Nem: Fiú/lány 
 

 Nem igaz Valamennyire 
igaz 

Határozottan 
igaz 

Próbálok kedves lenni másokhoz. Törődöm az érzéseikkel    
Nyughatatlan vagyok, nem tudok sokáig nyugton maradni    
Sokszor fáj a fejem, a hasam vagy hányingerem van    
Általában megosztozom másokkal (ételen, játékon, tollakon, 
stb.) 

   

Nagyon mérges tudok lenni és gyakran dühbe gurulok    
Többnyire egyedül vagyok. Általában elvonulok, egyedül 
játszom 

   

Rendszerint azt teszem, amit mondanak    
Sokat aggódom    
Segítek, ha valakit bántottak, feldúlt vagy beteg    
Állandóan izgek-mozgok, fészkelődöm    
Van egy vagy több jó barátom    
Sokszor verekszem. Másokra tudom kényszeríteni az 
akaratomat 

   

Gyakran boldogtalan, lehangolt vagyok vagy sírok    
Kortársaim általában kedvelnek    
Könnyen elterelődik a figyelmem, nehezemre esik koncentrálni    
Új helyzetekben feszült vagyok, könnyen bizonytalanná válok    
Kisebb gyerekekhez kedves vagyok    
Gyakran hazugsággal vagy csalással vádolnak    
A többi gyerek vagy fiatal gyakran fenyeget, belém köt    
Sokszor segítek önként is (szülőknek, tanároknak, gyerekeknek)    
Végiggondolom a dolgokat, mielőtt cselekedni kezdek    
Elveszem mások holmiját otthon, az iskolában vagy máshol    
Jobban kijövök a felnőttekkel, mint a korombeliekkel    
Sok mindentől félek, könnyen megijedek    
Befejezem a munkát, amit csinálok. Kitartó a figyelmem    

 
 
FORRÁS ÉS KIÉRTÉKELÉSI SEGÉDLET: https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Hungarian  
 

https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Hungarian

