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1. Conectare 

1. Accesăm https://moodle.usm.md/ vezi Figura 1.1 a) 

2. Selectăm opțiunea Conectare vezi Figura 1.1 b) 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Pagina de start 

a) 

b) 



1. În caseta pentru logare selectăm opțiunea  

 

Figura 1.2. Fereastra de selectare a opțiunii de conectare la www.moodle.usm.md  

 

2. Introducem numele de utilizator (Microsoft 365).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Selectăm opțiunea Vezi figura 1.3 

cadru.didactic@usm.md 

Figura 1.3. Caseta 
„Nume Utilizator” 

3.

4.

5.



1. Introducem parola asociată contului Microsoft365. Vezi figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Caseta „Introduceți parola” 

 

Prima pagină a platformei moodle, după logare 

 

cadru.didactic@usm.md 

6.



2. Elaborare întrebări

Selectăm cursul în cadrul căruia urmează să creăm testul



Pentru crearea testului, avem nevoie de întrebări.
Întrebările se creează/păstrează în „Banca de întrebări”

Întrebările care pot fi create pe Moodle, sunt de mai multe categorii
(Adevărat-Fals; Un singur răspuns corect; opțiuni multiple; eseu;
corelare răspunsuri;
răspuns scurt etc.).
De asemenea, se pot face categorii și funcție de tipul de evaluare,
semestru sau grup.
De exemplu:
Categoria „Evaluare curentă” sau
Categoria „Atestări”, sau
Categoria „Semestrul 1”, sau
Categoria „Grup_Frecvență redusă”
„Categoria Tema 1”
„Categoria Tema 2” etc.

Odată create categoriile și apoi întrebările, putem vorbi de „Banca de
întrebări”. Din această „Bancă de întrebări” putem, prin combinare, să
creămmai multe teste. Toate întrebările create se păstrează aici.



Pentru crearea categoriilor de întrebări



Dăm un nume categoriei. 
De exemplu, „Categorie 1”, 
Apoi „Adaugă categorie”

Atenție! 
Aici trebuie să fie: 

Implicit pentru „numele 
cursului nostru”, altfel o să 

se creeze sub-categorii 



Categoria de întrebări 
este creată. În această 
categorie sunt zero (0) 
întrebări

Creăm altă categorie. 
De exemplu,  „Un singur răspuns corect”. 

Clik

Se repetă pașii, pentru toate categoriile de 
întrebări, care vrem să le creăm. 

În general, se pot crea întrebări și fără a le
clasifica pe categorii, dar asta, mai departe, o să
complice misiunea de creare a testelor cu diferite
categorii de întrebări



Selectăm opțiunea: 
Categorii



CATEGORIILE DE ÎNTREBĂRI  
și posibilitățile de editare.
Între paranteze este indicat 
numărul de întrebări create 
în cadrul aceste categorii. 
Acum, la început, la toate 
categoriile avem zero        
întrebări

Pentru a crea întrebările, 
selectăm categoria dorită. 

De exemplu, „Adevărat-Fals”
Click



Click, pentru a crea o întrebare

Selectăm „Adevărat – Fals”



Selectăm tipul de întrebare

Click



Dăm un nume întrebării. 
Nume care să sugereze cumva 
conținutul întrebării și pe care 
profesorul o să-l vadă în lista 
de întrebări din Banca de 
întrebări

Punctaj acordat pentru 
răspunsul corect la 
întrebare. Funcție de 
complexitatea și gradul de 
dificultate al întrebării puteți 
seta punctajul dorit

Scriem întrebarea / afirmația



Selectăm răspunsul corect.
În cazul nostru, afirmația: „Capitala 
Republicii Moldova este orașul Ungheni”, 
este Falsă

Click, pentru a salva modificările



Întrebarea creată



Creăm o întrebare din categoria Răspuns scurt

Selectăm Categoria

Click



Selectăm tipul de întrebare

Click



Dăm un nume întrebării. 
Nume care să sugereze cumva 
conținutul întrebării

Punctaj acordat pentru 
răspunsul corect la 
întrebare. Funcție de 
complexitatea și gradul de 
dificultate al întrebării puteți 
seta punctajul dorit

Scriem întrebarea / afirmația



Scriem răspunsul corect

Scriem o alternativă la 
răspunsul corect (în acest 
exemplu, am scris răspunsul 
corect, fără diacritice. Astfel, 
dacă studentul dă unul dintre 
cele două răspunsuri (cu sau 
fără diacritice) o să fie punctat 
cu maxim de puncte

Acordăm punctajul. Pentru răspunsul 
corect punctajul este 100%

Trebuie să furnizaţi cel puţin un răspuns posibil. Răspunsurile necompletate nu vor fi utilizate.

Salvăm



Creăm o întrebare din categoria Un singur răspuns corect

Selectăm Categoria

Click



Selectăm tipul de întrebare

Click

Permite selectarea unui 
răspuns unic sau multiplu 
dintr-o listă predefinită



Dăm un nume întrebării. 
Nume care să sugereze cumva 
conținutul întrebării

Scriem întrebarea

Punctaj acordat pentru 
răspunsul corect la 
întrebare. Funcție de 
complexitatea și gradul de 
dificultate al întrebării puteți 
seta punctajul dorit

Selectăm opțiunea „Un singur 
răspuns corect”



Propunem mai multe variante de 
răspuns, dintre care doar unul este 
corect. Pentru răspunsul corect 
acordăm 100 %. Pentru 
răspunsurile greșite putem să nu 
acordăm niciun punct, situație în 
care lăsăm opțiunea „Niciunul” sau 
dacă ni se pare că răspunsul e total 
greșit, putem chiar depuncta, 
acordând valori cu minus (de 
exemplu, „-10%”) 

Salvăm



În regimul de editare activat prin selectarea opțiunii 
„Activează modul editare”

selectăm tema (de exemplu                          )la care
vrem să facem testul și selectăm opțiunea 



În lista de activități
găsim opțiunea Test



a. Dăm un nume testului;
b. Stabilim perioada în care testul este „deschis”;
c. Stabilim timpul de realizare a testului  



a. Stabilim numărul de încercări;
b. Stabilim metoda de notare;
c. Stabilim modul de afișare a întrebărilor în 

test

Click

„Navigare liberă” presupune că studentul poate să 
„navigheze” printre întrebări. Adică poate răspunde la 
întrebarea „3”, apoi revine la „1”, apoi la „5” ... ș.a.m.d;
În cazul opțiunii „Navigare secvențială”, la întrebări se 
răspunde în ordinea stabilită: „1”, „2”, „3” ș.a.m.d., fără 
posibilitatea să se revină la o întrebare anterioară.



Click



Click



Click

Dacă vrem să selectăm manual anumite întrebări

Dacă vrem ca sistemul să 
selecteze „la întâmplare” 

întrebări din Banca de întrebări, 
din categoriile care le selectăm 

noi. 



Selectăm 
întrebările 
care vrem să 
fie în test 

Click, pentru a 
adăuga 
întrebările în 
test 



Întrebările

Click
Punctajul pentru 
fiecare întrebare



Click

Pentru a pre-vizualiza 
testul ...



Click

Click



Întrebarea

Numărul de întrebări

Cronometru


