
A tanulmány anyaggyűjtésében felhasznált tanulói kérdőív 

 

Kedves Tanuló! Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárulsz tanulmányom elkészüléséhez. 

Válaszaidat bizalmasan kezelem, azokat kizárólag munkám statisztikai elemzéseihez használom fel. 

Köszönettel: Katona Ágnes  

 

1. Családneve(i)d:    Keresztneve(i)d:  

2. Osztály: 

3. Szerinted van-e a családnevednek jelentése? 

 a) nincs 

 b) igen, a családnevem jelentése:  

4. Szerinted van-e a keresztnevednek jelentése?  

 a) nincs 

 b) igen, a keresztnevem jelentése:  

5. Tudod-e milyen eredetű a családneved? Ha igen, írd le!  

 

 

6. Tudod-e milyen eredetű a keresztneved? Ha igen, írd le! 

 

 

7. Tudod-e, hogy miért ezt a keresztnevet választották Neked? Ha igen, írd le! 

 

 

8.  a) Mikor van a névnapod?  

 

b) Szoktátok-e ünnepelni? Mikor? 

 

9.  a) Szerinted milyen gyakori az a családnév, amelyet viselsz?  

 

 

b) Szerinted milyen gyakori az a keresztnév, amelyet viselsz?  

 

 

10. Karikázd be azt az állítást, amelyik igaz Rád!  

a) Az én keresztnevem illik hozzám.  

b) Az én keresztnevem divatos.  

c) Az én keresztnevem különleges.  

d) Az én vezetéknevem és keresztnevem jól hangzik együtt.  

11. Ismersz-e olyan irodalmi hőst, híres személyt, akinek ugyanaz a keresztneve, mint Neked?  

 



 

12. Ismersz-e olyan közmondást, szólást, alkotást (pl. mondóka, vers, zene stb.), amelyben szerepel a 

neved? 

 

 

 

13. Hogyan szoktak becézni családtagjaid, tanáraid és a barátaid? Melyik becenevet kedveled 

leginkább? 

 

családtagjaim: 

barátaim: 

tanáraim: 

 

 

14. Milyen családnevet és/vagy keresztnevet választanál a mostani helyett magadnak? Indokold is 

választásod! 

 

családnév: 

 

keresztnév: 

 



15. Sorold fel azt az öt női nevet és öt férfinevet, melyet a legszebbnek tartasz! 

Legszebb női nevek: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Legszebb férfinevek:  

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

 

16. Milyennek találod az alábbi nevek hangzását? Írd a név előtti vonalra a megfelelő számot:  

1 = kifejezetten kellemetlen hangzású, 2 = kellemetlen hangzású, 3 = semleges, 4 = kellemes 

hangzású, 5 = nagyon kellemes hangzású)!  

 

 

... László László 

... Pesti Balázs 

... Török Ödön 

... Kovács Zsanett 

... Füle Imre 

... Gyenge Szilárd 

... Keve Emese 

 

... Német Hanna 

... Boros Bianka 

... Steinbacher Emese 

... Orsós Orsolya 

... Váradi Lidi 

... Toldi Kitty 

... Nagy Dzsenifer 

 

 

17. Szerinted hány keresztnév közül választhatnak ma a szülők, ha gyermeküknek nevet szeretnének 

adni?  

 

 



18. Szerinted milyen szempontokat lenne érdemes figyelembe venni névválasztáskor? Javasolj 

legalább három fontos szempontot! 

1. 

2. 

3. 

 

19. Szerinted Magyarországon milyen neműek kaphatják a következő neveket? Írd a megfelelő 

kezdőbetűt a nevek előtti vonalra: N = nők; F = férfiak; M = mindkét nem viselheti!  

 

... Alexa 

... Baucisz 

... Manó 

... Csinyere 

... Reginald 

... Délibáb 

... Tullió 

... Dzsindzser 

... Valér 

... Orbó 

... Aranyka 

... Cippóra 

... Asztrid 

... René 

... Holló 

... Réva 

... Trevisz 

... Vejke 

... Albertin 

... Albertina 

… Kamill 

 

20. Milyen idegen hangzású neveket ismersz?  

 

 

21. Milyen magyar eredetű neveket ismersz?  

 

 

22. Ismersz-e férfi és női névpárokat (pl. Marcell – Marcella; Bernát – Bernadett; György – Györgyi)? 

Írj le minél többet! 

 


