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TestMoz 

 este o aplicație 

simplă care te ajută 

să creezi și să 

administrezi teste cu 

multiple variante de 

răspuns online 

Creat de Matt 

Johnson, un student 

de la Universitatea de 

Stat din Washington, 

Vancouver: 



Caracteristici 

Aspect profesional 

Interfață simplă și 

prietenoasă 

Pentru crearea sau 

parcurgerea testului nu 

este nevoie de 

înregistrare 

Oferă rapoarte detaliate. Avem 

posibilitatea să vedem statistica 

răspunsurilor elevilor și să exportăm 

datele în format CSV (tabelar) 

Pe pagina testmoz.com 

nu găsim publicitate 

Parola protejata 
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1. Crearea testului 

1 https://testmoz.com 



1.1. General Settings  

1 Test name  

putem modifica titlul 

testului 

Introducem parola de 

acces Introducem repetat 

parola de acces 



1.2. Basic Settings   

putem insera o introducere care va 

fi afișată la începutul testului. 

Alegem template 



1.3. Basic Settings   

Selectăm limba interfeței de lucru 

Afișați toate întrebările de test 

pe o singură pagină 

Afișați o întrebare pe pagină 

Întrebările testului vor fi afișate 

în ordine aleatoare. 

Aceste setări controlează ce se 

întâmplă după ce testul este finalizat 

și trimis de către profesor. 



1.3. Basic Settings   

Putem insera o concluzie care va fi 

afișată după trimiterea testului. 

Afișați un mesaj personalizat 

dacă studentul a trecut sau nu 

Scorul 

Întrebările testului vor fi afișate 

în ordine aleatoare. 

• Indicați dacă răspunsul lor a 

fost corect sau incorect 

•   Afișați răspunsul corect 

•   Afișați explicația 



1.4. Access Control  
Cât timp trebuie să facă testele pentru a 

finaliza testul? 

Cronometrul începe momentul în care intră în 

test și continuă chiar dacă se închide din test. 

Oricine are parola 

Oricine introduce un 

identificator unic De câte ori îți poate lua cineva 

testul? 

Oricine introduce o 

adresă de e-mail Ce ar trebui să introducă participanții 

la test pentru a se identifica? 
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Funcționalitatea 

browser-ului 

Notificări 

 



2. Crearea întrebărilor 

Întrebări gradate 

Sondaj 

Alte 



Tipuri de întrebări 

Adevărat /Fals 
Cu răspuns multiplu 

Alegere multiplă 

Cu completarea spațiului 
liber. 

 

Eseu 

Potrivire 



3. Accesarea și parcurgerea testului 

1 https://testmoz.com/2734215 

https://testmoz.com/2734215


3. Accesarea și parcurgerea testului 

1 Publicarea 


