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Cum realizăm un test cu ajutorul aplicației Google Forms 

 

Din aplicația Classroom, alegem Formulare. 

  

Se deschide o fereastră în care vom putea realiza testul. 
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Putem alege mai multe tipuri de itemi: răspuns scurt, paragraf, răspunsuri 

multiple, casete de selectare, dropdown, încărcare fișiere, scară liniară, grilă 

cu mai multe variante sau casetă de selectare sub formă de grilă.  

 

În Setări putem face mai multe setări pentru testul creat. 
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În meniul Setări general putem opta pentru colectarea adreselor de e-mail a 

elevilor care rezolvă testul, putem limita răspunsurile elevilor astfel ca aceștia 

să poată rezolva o singură dată testul și să editeze (sau nu) după trimiterea 

testului. 

 

În meniul Setări- Prezentare putem selecta afișarea barei de progres și 

afișarea întrebărilor într-o ordine aleatoare pentru fiecare elev. 

 

Pentru a transforma în test întrebările alegem din Meniul Setări opțiunea 

Chestionare. Aici vom putea opta pentru a trimite nota imediat după 

terminarea testului de către elevi sau a parcurge manual rezolvarea testului 

pentru a puncta unele întrebări care nu au fost punctate în mod automat. 



 

Prof. Boroș Adriana 

Școala: Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt 

E-mail:pribileanadriana@yahoo.com 

 

Apoi apăsăm Butonul Salvați. 

Acum avem un test și putem fixa răspunsurile corecte, dar și punctajul pe 

fiecare întrebare. 

  

Alegem răspunsul (răspunsurile) corecte și punctajul aferent și apăsăm 

butonul Terminat. 
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Putem insera o imagine (sau un desen creat de noi)  
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Pentru a insera formule matematice, se recomandă inserarea acestora ca 

imagine. 

 

Cand am terminat, putem să personalizăm testul, alegând o Temă. 
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Putem să vizualizăm testul. 
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Putem să modificăm în orice moment testul, apasând pe creion. 
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Testul poate fi trimis prin e-mail (Apăsăm butonul Trimitere) 

 

 

 

Putem să atașăm link-ul Apăsând pe Copiați, și îl punem în Lecție 
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Testele elevilor le vom găsi la Răspunsuri.

 


