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Prezentare- realizare fișe de lucru/teste în aplicația  
Liveworksheets 

1. Conectare cadre didactice 

Accesăm site ul   https://www.liveworksheets.com/ 

 

Pentru realizarea contului folosim  butonul  Teachers access, apoi  
Register, se intoduc datele necesare pentru crearea contului.  

După realizarea contului se apasă Teacher access  introduce 
mailul/username și parola apoi 

 

https://www.liveworksheets.com/
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Se realizează o mapă pentru fișe de lucru, teste, etc,  prin apăsarea butonului   

Make interactive workbooks 

 

apoi Get started 

 

Make new workbook ,  Title – se dă titlu apoi se apasă butonului Make new workbook 
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A fost adaugată mapa CERC  

Urmează să realizăm  fișe de lucru/ teste/ etc, care se pun în mape. 

Prin apăsarea butonului Make interactive worksheets Get started 
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Se importa un fisier PDF-acesta poate fi fișa de lucru/ test/… 

 

Se pot realiza prin apăsare mouse-ului, cu click stânga spații în care elevul poate să 

redacteze răspunsul.  
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Apoi se apasă butonul Save 

 

Se alege dacă vrem să fie public sau privat 

Atenție este de preferat să alegem public doarece în mod gratuit doar 30 de teste pot fi 

private.  
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Se completează datele referitoare la fișa de lucru  apoi am apăsat butonul Save 

 

Se  adăugă fișa de lucru la mapa realizată prin selectarea mapei (CERC –în acest caz) 

apoi se apasă butonul  

Add worksheet to selected workbook 
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Apare fișa în mapa realizată. 
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Realizarea unui test este similară 

Atașăm testul în format PDF 

 

Se crează spațiile pentru răspunsurile elevilor, cadrul didactic completează cu 

răspunsul corect, pentru autocorectarea testului. 

 

Apoi se salvează testul. 
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Conectarea elevilor necesită realizarea grupului clasei   

Cadru didactic își formează grupul (clasa) ce conține elevii căruia  se administrează 

testul, acest lucru se face astfel  

Prin apăsarea butonului My students 

 

Add group, add students
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S-a  adăugat grupul cerc , se adaugă elevii prin utilizarea butonului Add students 
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Fiecărui elev se dă un username și o parolă, cu care are acces în continuare la teste. 

Se pot alătura elevilor mape cu instucțiunea Assing workbooks to students 

 

După adăgarea tuturor elevilor, grupul este format, se poate administra testul. 

Testul se administrează astfel 

Se deschide mapa cerc din My interactive workbooks 

Se deschide mapa CERC 

Pe test se accesesză instucțiunea  Assing as homework 

Choose students: 
 

 cerc : 

           Ionescu Maria 

Apoi instrucțiunea  

Assing to selected students 
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Elevul primeste testul  
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Rezultatele testelor se regăsesc, în My students, Group results 
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Conectare elevi 

https://www.liveworksheets.com/workbooks/ 

 

Username și parola sunt cele create de cadrul didactic. 

 

https://www.liveworksheets.com/workbooks/
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La final elevul dă instrucțiunea de finalizare a testului  Finish! 

Multumesc! 

 

 

 


