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În aplicația Google, un Formular are următoarele componente:  
- are un Titlu (Title),  
- ca format are o Temă (Theme),  
- ca structură este format dintr-o mulţime de întrebări (Questions) 
considerate Item-uri.  
Google Docs oferă mai multe tipuri de întrebări:  

 Text ( cu răspuns scurt text)  
 Paragraph text (cu răspuns text sub formă de paragraf)  
 Multiple choice (alegere dintr-o serie predefinită de răspunsuri)  
 Checkboxes (bifarea de variante)  
 Choose from a list (alegerea raspunsului dintr-o listă)  
 Scale (alegerea unui răspuns pe o scala de la n la n+t; aceasta 

este varianta potrivită pentru întrebări cu răspunsuri pe scale)  
 Grid (alegerea variantelor de răspuns la o întrebare pentru mai 

multe situații individuale, practic o matrice de serii de raspunsuri )  



Pentru elaborarea testului/chestionarului se vor parcurge următorii 
pași:  
- Conectarea în Google/contul de gmail  
- Dacă nu avem cont de gmail se poatecrea ușor un cont. 



După ce ne-am logat în contul Google, accesăm funcția Forms. 
Cel mai rapid mod ar fi să scriem în bara de căutare Google forms. 



Sau 
Se selectează butonul aplicații  



Se deschide aplicația Google Drive  



Interfața aplicației Google Drive; se selectează 
comanda creați, sau butonul “+ Nou”  



Pentru elaborarea TESTULUI se selectează formulare 



Elaborarea TESTULUI  

a) Se editează titlul (se selectează formular fără titlu, se șterge și apoi se trece titlul).  
b) În paragraful descrierea formularului se editează câteva cuvinte despre test 
(facultativ!).  



c) Google crează din start doi itemi tip text, dintre care unul este deja deschis pentru 
editare, iar al 2-lea este în forma în care va apărea pentru completare. Acești itemi pot 
fi modificați în funcție de necesități.  

d) Se editează întrebarea/itemul  
e) Se alege tipul de întrebare  



f) Ordinea în care sunt introduși itemii/intrebarile în pagina de creare a formularului, este 
ordinea în care vor apărea în baza de date (excel) care este generată automat cu răspunsurile la 
chestionar. Chiar dacă se schimbă ulterior ordinea în care vor apărea itemii/intrebarile în 
chestionar, ordinea lor din baza de date va fi cea în care au fost introduși inițial.  
g) Sub fiecare întrebare există butoane de unde fiecare întrebare poate fi editată, copiată sau 
ștearsă. Nu uităm sa bifăm răspuns obligatoriu. 



Putem personaliza tema, adaugand o imagine testului nostru, un background. 



Butonul Vizualizare ne arată cum vor vedea elevii testul. 
Putem copia link-ul și îl putem distribui în timpul orei. 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfArOpUM0gWN1U9Mpmf7p3Sb9p5q
m3GHLUPFWRrCvJmiYYE0A/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfArOpUM0gWN1U9Mpmf7p3Sb9p5qm3GHLUPFWRrCvJmiYYE0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfArOpUM0gWN1U9Mpmf7p3Sb9p5qm3GHLUPFWRrCvJmiYYE0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfArOpUM0gWN1U9Mpmf7p3Sb9p5qm3GHLUPFWRrCvJmiYYE0A/viewform


Butonul Setări  are mai multe opțiuni. 









Se generează automat răspunsurile care se pot descărca în 
format excel. 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG9rrQUwXL08wd6fje9C9RMQY_03lc6ffJ
MfmuUDop8BT6ng/viewform  

PUTEREA UNUI NUMĂR NATURAL – clasa a 5-a 

PATRULATERE – clasa a 7-a 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTo4_P1vxFNByEg0h5yLE_vWyOMYe2XRn-
LkH8_4NZ57-7dg/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kijagnEuegH0oxvuvaT6ieaaoelJB
Ox-xy5DBV_S73Nb2A/viewform  

DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE – clasa a 6-a 

RELAȚII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC – clasa a 7-a  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBsVXPAw0u5LmzInXM_xXiSRF_XOaQO
SaRtEGcqlx-2RViYQ/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG9rrQUwXL08wd6fje9C9RMQY_03lc6ffJMfmuUDop8BT6ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG9rrQUwXL08wd6fje9C9RMQY_03lc6ffJMfmuUDop8BT6ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG9rrQUwXL08wd6fje9C9RMQY_03lc6ffJMfmuUDop8BT6ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTo4_P1vxFNByEg0h5yLE_vWyOMYe2XRn-LkH8_4NZ57-7dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTo4_P1vxFNByEg0h5yLE_vWyOMYe2XRn-LkH8_4NZ57-7dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTo4_P1vxFNByEg0h5yLE_vWyOMYe2XRn-LkH8_4NZ57-7dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTo4_P1vxFNByEg0h5yLE_vWyOMYe2XRn-LkH8_4NZ57-7dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTo4_P1vxFNByEg0h5yLE_vWyOMYe2XRn-LkH8_4NZ57-7dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTo4_P1vxFNByEg0h5yLE_vWyOMYe2XRn-LkH8_4NZ57-7dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kijagnEuegH0oxvuvaT6ieaaoelJBOx-xy5DBV_S73Nb2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kijagnEuegH0oxvuvaT6ieaaoelJBOx-xy5DBV_S73Nb2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kijagnEuegH0oxvuvaT6ieaaoelJBOx-xy5DBV_S73Nb2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kijagnEuegH0oxvuvaT6ieaaoelJBOx-xy5DBV_S73Nb2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kijagnEuegH0oxvuvaT6ieaaoelJBOx-xy5DBV_S73Nb2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBsVXPAw0u5LmzInXM_xXiSRF_XOaQOSaRtEGcqlx-2RViYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBsVXPAw0u5LmzInXM_xXiSRF_XOaQOSaRtEGcqlx-2RViYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBsVXPAw0u5LmzInXM_xXiSRF_XOaQOSaRtEGcqlx-2RViYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBsVXPAw0u5LmzInXM_xXiSRF_XOaQOSaRtEGcqlx-2RViYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBsVXPAw0u5LmzInXM_xXiSRF_XOaQOSaRtEGcqlx-2RViYQ/viewform



