
Utilizarea platformei QuizWhizzer 

 

Platforma QuizWhizzer vă permite să creați teste personalizate, în stilul jocurilor de masă 

obișnuite, când răspunzând la întrebări, jucătorul se mută dintr-un punct în altul. Versiunea gratuită 

permite accesarea simultană a jocului de maximum 20 persoane. Platforma poate fi accesată la 

adresa https://quizwhizzer.com.  

 

ÎNREGISTRAREA 

Pasul 1: Pentru a crea jocuri pe platforma respectivă este  necesar să vă înregistrați, faceți 

click pe butonul  din pagina de start a platformei; 

 

Varianta I  

(cu cont Google) 

Pasul 2: În fereastra afișată, cei care aveți un cont Google tastați butonul Login with 

Google: 

 

https://quizwhizzer.com/


 Pasul 3: Selectați contul Google pe care doriți să-l utilizați pentru înregistrare: 

 

 Pasul 4: Activați contul QuizWhizzer, tastând butonul Open Inbox: 

 

 Pasul 5: Ve-ți fi redirecționați în Gmail, aici deschideți email-ul venit de la QuizWhizzer și 

faceți click pe butonul Confirm: 

 

Pasul 6: Pentru a începe lucrul pe platforma QuizWhizzer tastați butonul Get started. 

 



Varianta II 

Pasul 2: În cazul când nu aveți cont Google, tastați opțiunea Register now: 

 

Pasul 3: Completați formularul de înregistrare și accesați butonul Register: 

 

Urmați pașii 4 - 6 prezentați mai sus. 

 

CREAREA JOCULUI 

Pasul 7: După ce v-ați înregistrat, începeți a crea jocul accesând butonul Start Creating; 

 

 

 



Pasul 8: În fereastra afișată indicați în câmpul Game Title - titlul jocului, adăugați o 

descriere a jocului în câmpul Give it a description, în câmpul Available to alegeți pentru cine o să 

fie dispobibil jocul (Everyone - pentru toți sau Only me - doar eu), selectați din câmpul Choose a 

category categoria din care face parte jocul (Tehnologie, Matematică, Limbi etc). În ultimul câmp 

puteți selecta mapa în care se va afla jocul respectiv, astfel vă puteți organiza jocurile pe discipline 

sau module. Pentru a crea o mapă nouă accesați butonul +, introduceți numele mapei și tastați 

butonul Ok. După ce ați completat toate cîmpurile faceți click pe butonul OK; 

 

 

CREAREA ÎNTREBĂRILOR 

 Pasul 9: Pentru a trece la crearea întrebărilor tastați butonul Questions: 

 

Pasul 10: În câmpul Enter the question introduceți întrebarea, puteți atașa imagini făcând 

click pe butonul  sau secvențe video . În secțiunea Written Answer adăugați variantele de 



răspuns, răspunsul corect îl bifați , pentru a șterge o variantă de răspuns accesați opțiunea din 

dreapta răspunsului, pentru a adăuga o variantă de răspuns tastați butonul . Aveți posibilitatea de 

a da explicații referitor la răspunsul corect completând câmpul Explain the answer here, puteți atașa 

și o imagine . Puteți selecta tipul întrebării  (Multiple choice - 

alegere multiplă, Numerical answer - răspuns numeric, Short Answer – răspuns scurt) și indica 

punctajul   pentru întrebare. Dacă doriți să importați întrebări din alte jocuri tastați 

butonul  . Pentru a adăuga altă întrebare faceți click pe butonul Add Question, dacă doriți să 

eliminați o întrebare tastați opțiunea  din dreptul întrebării.  

 

 

Pasul 11: Pentru a trece la setările jocului, tastați butonul Game Board. 

 

SETĂRILE JOCULUI 

Pasul 12: La această etapa indicați fundalul jocului, tastați opțiunea Choose Background și 

alegeți o imagine care va fi atribuită ca fundal pentru joc sau puteți clona un șablon de joc din cele 

propuse accesând butonul Clone a Game:  

 



Pasul 13: Adăugați spații marcate  pe imagine accesând butonul Add a Space, amplasați 

spațiile  prin drag-and-drop în locurile dorite, numărul de spații trebuie să fie egal cu numărul de 

întrebări.  

 

Pasul 14: Indicați modul de mișcare a jucătorului făcând click pe butonul Player Movement. 

În fereastra apărută selectați cum se va realiza mișcarea jucătorului: în cazul răspunsului corect – 

Answer Correct – move forward (să se deplaseze la următorul spațiu, aleatoriu de la o întrebare la 

alta etc) și în cazul răspunsului incorect - Answer Incorrect – move back (să nu se deplaseze, să se 

deplaseze cu un spațiu înapoi etc). După ce ați selectat modul de deplasare, faceți click pe butonul 

OK. 

 

Pasul 15: După ce ați indicat toți parametrii, salvați jocul tastând butonul Save:  

 



DESFĂȘURAREA JOCULUI 

Pasul 16: După salvare puteți propune jocul spre rezolvare elevilor. Pentru aceasta tastați 

butonul PLAY  sau NEW.  

 

Pasul 17: Selectați modul de petrecere a jocului, Live Classroom Activity – activitate directă 

în clasă sau Homework – temă pentru acasă: 

 

Pasul 18: După ce ați selectat modul de petrecere a jocului în fereastra apărută tastați Go! 

 

Pasul 19: În fereastra următoare se afișează codul jocului și link-ul pe care trebuie să le 

enunțați elevilor. 



 

Pasul 20: Elevii accesează link-ul https://quizwhizzer.com/play și intoduc codul enunțat de 

profesor apoi tastează butonul Join! 

 

Pasul 21: Își introduc numele și fac click pe butonul Play!  

 

Pasul 22: După ce se alătură toți elevii da-ți start jocului accesând butonul Start: 

 

https://quizwhizzer.com/play


Pasul 23: Fiecare elev pe dispozitivul său (pc, smartphone) vizualizează întrebarea și 

variantele de răspuns, rezolvând jocul în ritmul propriu de învățare. După fiecare răspuns elevul are 

feedback imediat.  

 

Pasul 24: În timp ce elevii rezolvă dumneavoastră monitorizați în timp real progresul 

fiecărui elev:  

 

Pasul 25: După ce toți elevii au rezolvat, puteți vizualiza rezultatele făcând click pe butonul 

VIEW RESULTS: 

 

Pasul 26: Rezultatele sunt afișate sub forma unui clasament. Pentru a le vizualiza sub formă 

de tabel tastați butonul View resuls table:  

 



Pasul 27: După ce ați vizualizat raportul puteți ieși tastând butonul Quit:  

 

Descărcarea raportului se poate realiza doar cu plan tarifar contra plată 

 


