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Ce este Quizizz? 

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed.  

Platformă online ce permite crearea 

testelor, chestionarelor sub formă de 

joc. Fondată în 2015 de Ankit Gupta 

și Deepak Cheenath. Utilizată de mai 

mult de 10 milioane de profesori, 

elevi și părinți din peste 100 de țări. 



Caracteristici 

Funcționează pe toate dispozitivele ce au browser; 

Milioane de teste create de profesori; 

Poate fi utilizat la orice disciplină și orice clasă; 

Regimurile live și temă pentru acasa; 

Elevii introduc doar codul jocului; 

Gratuită; 



Caracteristici 

Întrebările vin aleator pe fiecare dispozitiv; 

Feedback în timp real; 

Exportul rezultatelor. 

Elevii rezolvă în propriul ritm; 



Portfolio Designed 

Accesăm 

www.quizizz.com 

Ne înregistrăm cu contul google  

sau  

completăm câmpurile formularului de 

înregistrare (e-mail, ). 



ÎNREGISTRAREA 

Ne înregistrăm cu 

contul google sau  

introducem poșta 

electronică 

Indicăm rolul  

Completăm câmpurile 

formularului 

introducând Numele, 

Prenumele și parola 

Indicăm țara, 

codul poștal al 

localității și 

instituția 

1 2 3 4 



Crearea testului 

Imaginea 

testului; 

Salvăm. 

Denumirea 

testului 

Limba 

Salvăm testul 

Imagine 

testului 



Adăugarea întrebărilor 

Întrebare 

nouă 

Întrebare din 

alt test 

Import din foi 

de calcul 



Întrebare nouă 
Întrebarea 

(text, 

imagine) 

Previzualizați 

întrebarea 

Tipul întrebării 

(un răspuns, 

mai multe 

răspunsuri) 

Salvăm 
Timpul 

limită 

Răspunsurile, 

minim 2, maxim 

5, putem adăuga 

text sau imagine, 

răspunsul corect 

îl bifăm 



Portfolio Designed 

www.quizizz.com 

Salvăm testul 

Indicăm pentru ce 

clase este destinat 

testul și din ce 

domeniu face parte 



Lansarea testului 

Testul poate fi 

rezolvat în clasă  

Testul poate fi 

propus ca temă 

pentru acasă 



Setările testului 

Afișarea 

scorurilor 

Timer pentru 

întrebări 

Afișarea 

meme-urilor 

Reda 

muzică 

Logare 

obligatorie 

Amestecarea 

răspunsurilor 

Afișarea 

răspunsurilor 

Revizualizarea 

testului 

Amestecarea 

întrebărilor 



Lansarea 

testului 

Data limită de 

rezolvare a 

testului (max 2 

săptămâni) 

Ora 

limită 

Lansarea 

temei pentru 

acasă 



Partajarea codului 
Ecranul profesorului Ecranul elevului 

După accesarea butonului Proceed o să 

apară un cod din 5 cifre. 

1) Accesează adresa join.quizizz.com; 

2) Introduc codul jocului; 

3) Introduc numele. 

 

După ce s-au alăturat toți elevii, profesorul dă start jocului. 



Feedback momentan 

Profesorul 
Elevul 



Vizualizarea / Salvarea rezultatelor 

Vizualizarea 

online a 

raportului 

Salvarea 

rezultatelor  

în fișiere 

Excel 



Beneficiile platformei Quizizz  
în activitatea didactică 

Sprijină procesului de învățare și predare; 

Poate fi utilizată la orice etapă a lecției; 

Jocuri, chestionare și teste; 

Concursuri; 

Temă pentru acasă; 

Lucru în echipă;  

Feedback automat fiecărui elev; 

Urmărirea rezultatelor fiecărui elev. 


