
O metodă de a realiza un 

test grilă în PowerPoint
kalytheo



Pasul 1

 Pe primul slide puneți titlul chestionarului și un buton START TEST care să ducă la slide-ul

cu prima întrebare a testului.

 Realizați chestionarul punând câte o întrebare pe un slide (diapozitiv).

 Pe un slide trebuie să se afle o singură întrebare, imaginile necesare, precum și 
variantele de răspuns.



Pasul 2
 Desenați un dreptunghi care să acopere zona cu 

răspunsuri și aduceți-l în prim-plan.



Pasul 3

 Redenumiți dreptunghiul desenat 

anterior, cu numele “Wrong Area”.

(Fila Pornire -> Desen -> Aranjare -> Panou
de selecție sau Fila Format -> Panou de 

selecție)



Pasul 4  Inserați cu WordArt textul “Sorry!”, redenumiți-l corespunzător în 

Panoul Selecția  și aplicați-i un efect de animație “Apariție”.

 Apoi, la Opțiuni Efect -> Temporizare -> Triggere alegeți
opțiunea “Pornire când se face clic pe Wrong Area”.



Pasul 5  Ștergeți conturul dreptunghiului “Wrong Area”

(Format -> Contur Formă -> Fără contur) și de 

la Umplere formă -> Mai multe culori de 
umplere, setați transparența la 100%.



După pasul 5, slide-ul arată ca în 

imaginea de mai jos:



Pasul 6
 Desenați un mic dreptunghi, poziționați-l peste răspunsul corect, 

aduceți-l în prim-plan și denumiț-l “Correct Area”.



Pasul 7  Inserați cu WordArt textul “Congratulations!”, redenumiți-l corespunzător 

în Panoul Selecția  și aplicați-i un efect de animație “Apariție”.

 Apoi, la Opțiuni Efect -> Temporizare -> Triggere alegeți opțiunea 

“Pornire când se face clic pe Correct Area”.



Pasul 8  Ștergeți conturul dreptunghiului “Correct Area” (Format -> Contur 

Formă -> Fără contur) și de la Umplere formă -> Mai multe culori de 
umplere, setați transparența la 100%.



Pasul 9

 Adăugați un buton “Next Slide” (Inserare -> Forme -> 
Butoane de acțiune) și atașați-i două efecte de 

animație de tip “Apariție”.

 Un efect de apariție va fi activat când se afișează textul 

“Congratulations!!!”, iar celălalt efect va fi activat la 
afișarea textului “Sorry!”

 Puneți celor două efecte o întârziere de o secundă, 

adică butonul “Next slide” va apărea la o secundă 
după afișarea rezultatului la întrebarea curentă.



Pasul 9 - continuare



Pasul 10
 Adăugați câte un efect de animație de ieșire “Dispariție”

pentru fiecare din dreptunghiurile “Correct Area” și “Wrong 

Area”.



Pasul 11
 Efectul de dispariție pentru “Wrong Area” va fi activat când se se dă click 

pe dreptunghiul “Correct Area”.

 Efectul de dispariție pentru Correct Area” va fi activat când se se dă click 

pe dreptunghiul “Wrong Area”.



Pasul 12
 Cu drag and drop (adică cu mouse-ul), așezați animațiile ca în figura 

următoare:



Pasul 13
 Setați animațiile pentru dreptunghiurile Correct Area și Wrong Area să 

pornească “După precedentul” .



Pasul 14
 Setați animațiile pentru butoanele “Next Slide” să pornească “După 

precedentul” și cu o întârziere de o secundă.



Pasul 15
 Adăugați elementele create anterior pe toate slide-urile care conțin 

întrebările testului. Pentru aceasta, procedați astfel:

 Selectați toate elementele adăugate peste întrebarea curentă din testul 

grilă (dreptunghiurile Wrong Area și Correct Area, textele Sorry și 
Congratulations, butonul Next slide). 

 Pentru a reuși să selectați toate obiectele dorite, țineți apăsată tasta Ctrl și 
dați click cu mouse-ul pe fiecare element.

 Tastați combinația de taste Ctrl+C ca să copiați în memoria Clipboard

elementele selectate și apoi mergeți și dați Paste sau Ctrl+V pe fiecare din 
celellalte slide-uri care conțin întrebări din testul grilă.

 Atenție! Pe fiecare slide, mutați caseta “Correct Area” peste răspunsul 

corect.



Pasul 16

 Pentru a împiedica utilizatorul 

să treacă la următorul slide fără 

să răspundă la întrebare, dând 

click oriunde în slide, sau 
apăsând tastele săgeți, bifați 
opțiunea “Răsfoită la un chioșc 

(ecran complet)”. Această 
opțiune se află în fila Expunere 

Diapozitive -> Setare expunere 

diapozitive.




