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Formulare Microsoft 

 

Microsoft Forms este un creator de sondaje online, parte a Office 365. Lansat de Microsoft în 

iunie 2016, Forms permite utilizatorilor să creeze sondaje și teste cu marcaj automat. 

Adresa de accesare Microsoft Forms: https://forms.microsoft.com/  

 

 

Pentru crearea unui chestionar se alege Formular nou (New Form), iar pentru un test se alege 

Test nou (New Quiz). 

 

Vom alege în continuare să creăm un test nou. 

Se introduce denumirea testului și descrierea apoi se trece la crearea întrebărilor. 

Întrebările pot fi : cu alegere simplă și multiplă, cu răspuns scurt și lung, structurate, dată, evaluare, 

încărcare fișier, etc 
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Pentru o întrebare nouă se alege Add new și apoi tipul întrebării.  

Pentru a introduce formule matematice se selectează de la ...  (colțul dreapta jos) opțiunea Maths 

(Matematică) ceea ce va permite introducerea la întrebare și la răspunsuri a unor formule matematice 

(utilizând un editor de ecuații care se deschide dacă se dă clic pe casetă). 

 

La fiecare întrebare se acordă punctajul în caseta Points. 

La întrebările cu răspuns scurt se specifică și răspunsul  corect. 

 

Dacă selectăm răspunsul text lung punctajul se va acorda după corectarea manuală a răspunsului fiecărui 

elev. La întrebările de tip alegere simplă sau multiplă se va selecta răspunsul sau răspunsurile corecte. 
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Pentru vizualizarea testului (forma pe calculator sau pe mobil) se merge la Previzualizare (Preiew). 

Pentru modificarea fundalului se alege opțiunea Temă (Theme). 

După realizarea testului, accesăm ... (colțul dreapta sus), opțiunea Setări (Settings) pentru a 

stabili:  când primesc răspunsurile corecte elevii, cine poate să rezolve testul (toate persoanele care 

primesc link-ul sau doar persoanele din organizație), acceptarea de răspunsuri,  data și oră între care 

testul este activ, dacă se mai amestecă întrebările, etc. 

 

La opțiunea Acțiune (Share) găsim link-ul pentru testul creat care poate fi copiat  și trimis elevilor pe 

mai multe căi. 

 

 Pentru corectarea răspunsurilor de tip text lung, vizualizarea fișierelor încărcate de elevi, 

vizualizarea răspunsurilor date la toate întrebările se alege opțiunea Răspunsuri (Responses).  Aici, după 

corectare, găsim pe lângă media clasei  și centralizarea rezultatelor obținute. Rezultatele pot fi vizualizate 

pe respondent, pe întrebări, într-un tabel Excel, pot fi sortate crescător și descrescător după nota obținută, 

pot fi trimise elevilor. 
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Testele create se salvează automat, ele se păstrează împreună cu răspunsurile date în Testele 

mele (My Forms), putând fi folosite și ulterior (trebuie doar activate de la Setări). 

 

Vă doresc mult succes în utilizarea acestui instrument de evaluare ! 


