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Test în aplicația quizziz 

  

Se accesează site-ul https://quizizz.com , se alege varianta “For Teachers”apoi se crează un 

cont cu o adresa de mail și parolă. Există aplicația quizziz și pentru telefon. 

 

 

În biblioteca Quizziz se poate caută un test gata făcut , la care se poate modifică una sau mai 

multe întrebări, se poate modifica și timpul de răspuns pentru fiecare întrebare, apǎsȃnd EDIT 

https://quizizz.com/
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Se poate edita fiecare întrebare în parte, se pot adǎuga sau șterge întrebări. 
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Apoi se salvează. 

 

Odatǎ salvat, il voi regǎsi in Biblioteca mea /My Library 
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Pot alege ,apoi, să-l trimit că temǎ de casă sau să-l dau imediat elevilor. 
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Dacă-l dau temǎ, pot alege data, ora, termenul limitǎ.  
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Apoi am posibilitatea sǎ distribui link-ul sau sǎ distribui testul anumitor clase din 

classroom. 
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Dacă aleg varianta test live, sunt două posibilități: 
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-fiecare elev face în ritmul sau până la expirarea timpului întregului test, sau 

- profesorul să dea startul fiecărei întrebări . 

 

 

La primirea link-ului , elevii  îl accesează, li se cere un nume  și fiecăruia I se atribuie un 

avatar.Dacǎ au deja descarcatǎ aplicația pe telefon , pot introduce codul  generat al 

testului. 

Profesorul dǎ startul testului și vede în fiecare moment când un elev a dat un răspuns. 

Dacă s-a ales varianta în care profesorul supraveghează fiecare întrebare, atunci 

profesorul dǎ startul fiecărei întrebări.Se poate seta sǎ se auda muzicǎ sau nu, ca și 

cronometru. La sfârșitul testului apare automat punctajul în dreptul numelui fiecărui 

elev. 

Există deasemenea posibilitatea de a crea un test nou. 
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Sunt 5 tipuri de chestionare: alegere multiplǎ, casetǎ , de bifat, sondaj, rǎspuns liber. 
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Se poate alege diferit fiecare intrebare. Se completeazǎ intrebarea , existǎ editor de 

ecuații, se pot atașa imagini, video sau audio. 

 

În partea  colorată dreaptǎ a ecranului, apare o previzualizare a întrebării. Se pot 

importă deasemenea întrebări dintr-un alt document. 

Se selectează, deasemenea timpul acordat pentru fiecare întrebare:de la 5 sec la 15 min. 

Odată creat, testul se salvează automat în My Library și poate fi accesat ulterior. 

 


