
INSTRUIRE ID – MAI 2020 

REALIZAREA UNUI TEST GRILĂ PE PLATFORMĂ 

 

 

Întrucât, situația determinată de starea de urgență, au impus realizarea actului educativ 

preponderent on-line, inclusiv evaluarea finală a fiecărei disciplină se va realiza astfel. 

Pentru a sprijini cadrele didactice în a depăși această situație cu bine, pentru a asigura 

calitatea și corectitudinea actului de evaluare, vă propun ca pentru acest semestru, să realizăm 

instruirea anuală ID, învățând sau reamintindu-ne realizarea unui test grilă pe platformă. 

Prezentarea va alterna explicațiile cu print screen-uri de pe platforma Moodle, care să 

vă ajute direct în realizarea unui test grilă pe platformă. 

 

1. Intrăm pe platforma Moodle a universității, la cursul unde dorim să postăm testul 

grilă on-line, utilizând contul nostru personal. 

 

2. După aceea, activăm editarea, aspect ce ne va permite să putem realiza orice fel de 

modificări în ”tableta” cursului ales. 

 

 
 

 

 

 

 

 



3. Mergem în josul paginii unde se află Teme 1, 2 etc...și dăm click pe ”Adaugă 

activitate sau resursă”.  

 

   
 

4. Ne va apărarea următoarea fereastră: 

 

 

 

 

 



5. ...Însă vom merge în jos-ul paginii, unde vom găsi...”TEST” (marcat cu o bulină 

roșie). Dăm clik pe acesta și va rezulta: 

 

6. Dăm clik pe ”Adaugă”, și va rezulta...:  

 

7. În această pagină, vom completa următoarele elemente, ce ne vor ajuta în stabilirea 

unor limite și ne va conferi o anumită garanție asupra corectitudinii realizării testului grilă de 

către student. 

a. Obligatoriu va trebui să îi dăm un nume – TEST EXAMEN (de exemplu); 

b. Dacă dorim să le explicăm studenților cum se va desfășura testul putem scrie la 

introducere câteva idei în acest sens. Aceste indicații vor apare studenților înainte de a începe 



testul. Dacă dorim să apară și pe pagina de curs, putem bifa o căsuță mică aflată sub acest 

dreptunghi – ”Afișarea descrierii de pe pagina de curs” ! 

  

c. Continuăm pe aceeași pagină completând la Timing astfel: veți deschide testul la ora 

stabilită pentru examen cu studenții, și îl veți închide la ora stabilită pentru finalizarea 

timpului limită conferit; puteți fixa și timpul (gen – 60 min, sau 30 de min. etc), studenților 

apărându-le în stânga sus un ceas care le arată cât timp le mai rămâne până la finalizarea 

testului.   

 

  

d. Continuăm completarea paginii la NOTĂ, unde vom bifa nota limită 5 și numărul 

de încercări permise – 1. 



e. La LAYOUT putem bifa ca fiecare întrebare să ne apară pe pagină sau ca toate 

întrebările să ne apară pe aceeași pagină. Pentru siguranța unei anumite corectitudini, sugerez 

ca pentru Testul de la examen să bifați – ”Fiecare întrebare !”. Astfel, fiecare student va avea 

o altă întrebare pe pagină și nu vor putea să își comunice atât de ușor răspunsurile găsite.  

 

f. La ”Questions behaviour” este important să apară astfel..., pentru ca întrebările ce 

vor apărea fiecărui student pe o pagină să fie diferite (amestecate) (testul va conține aceleași 

întrebări, dar ele vor fi puse în altă ordine pe pagina fiecărui student) ! 

 

 

 



8. La final, vom merge în josul paginii fără a mai modifica nimic la restul 

posibilităților oferite de platformă și vom da clik pe ”Salvează și afișează”: 

 

9. După aceasta ne va apărea următoarea fereastră: 

 

 

 

 

 



10. Pentru a crea testul, adică a pune întrebările, dați clik pe ”Editează testul”. Ne va 

apărea următoarea fereastră... Bifați și aici ”Shuffle”, care va determina ca întrebările și 

răspunsurile lor să fie luate aleatoriu: 

 

11. Apoi, vom începe să adaugăm întrebările, pe rând. Pentru aceasta este bine (nu 

obligatoriu) să le avem deja create într-un fișier separat word, cu fiecare răspuns (variante), 

pentru a ne fi mai facil să le transferăm pe platformă. Vă voi arăta acum, cum facem aceasta 

pentru o întrebare: 

a. Mai întâi dăm click pe ”Adaugă”, și ne va apărarea o căsuță cu trei variante; dacă 

aveți întrebări deja puse în ”Banca de întrebări”, luați de acolo, dacă nu alegeți prima opțiune 

– ”O nouă întrebare”. 

 



b. Bifând o nouă întrebare vom descoperi următoarea fereastră, Alegeți din ea, de 

exemplu, prima variantă (dacă vreți un test grilă cu 3-4-5 variante): 

  

c. Voi posta aici o întrebare banală cu răspunsurile sale, cum se vor vedea ele și ce va 

rezulta în final... 

 

12. Sub căsuța cu textul întrebării, veți găsi o căsuță mică în care veți trece Nota 

primită pentru acea întrebare (eu am trecut 1 – însă aceasta este valabil, dacă aveți un test de 

10 întrebări maxim; valoarea unei întrebări trebuie corelată cu toate celelalte pentru ca în final 

să obțineți nota 10 sau 100 de puncte). 



13. De asemenea, dacă doriți să puneți un test cu un singur răspuns corect atunci bifați 

”Un singur răspuns”, iar dacă aveți mai multe răspunsuri corecte, atunci bifați ”Sunt permise 

răspunsuri multiple”. În orice caz, nu puteți avea întrebări fără niciun răspuns corect ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. La final, dăm salvează modificări și nu salvează și editează..., adică așa: 

 

Va rezulta aceasta: 



 

15. Vom continua editarea dând click pe adaugă...până când ajungem să punem atâtea 

întrebări încât să ajungem la nota 10, repetând cele deja expuse anterior pentru fiecare 

întrebare. 

La final, nu uitați să dați click pe ”Salvează” ! 

Pe tableta de curs, va apărea astfel: 

 

 

 

 



16. După ce studentul va rezolva testul pe platformă, răspunsurile sale se vor vedea în 

acest mod de către dvs.: 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. La final, atașăm dovada trimiterii acestei instruiri către colegi, potrivit print-screen-ului 

atașat: 

 

VĂ DORESC MULT SUCCES ! 
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