
M I N I P R O I E C T  -  T e s t  i n t e r a c t i v  
 Realizati o prezentare in Powerpoint care sa cuprinda un test de evaluare cu 6 intrebari (itemi) dintr-

un domeniu ales de voi.  
 Itemii vor fi de tip grila, cu un singur raspuns corect, sau de tip pereche (trebuie aleasa sageata care 

face corespondenta corecta) 
 Variantele de raspuns vor fi plasate in cadrul unor butoane de actiune, astfel incat daca se da click pe 

raspunsul corect suntem trimisi la un slide pe care scrie mesajul "corect", iar daca s-a ales raspunsul 
gresit, suntem condusi la un alt slide , cu mesajul "gresit" 

 Tranzitia spre slide-urile "corect" sau "gresit" va fi insotita de un anumit sunet de avertizare, ales din 
galeria Clip Organizer. (aplauze ,boom!!!, ....). Adaugati imagini sugestive pe aceste slide-uri. 

 De pe slide-urile "corect" sau "gresit" trebuie sa existe posibilitatea de a reveni la intrebare sau de a 
termina testul, deci trebuie adaugate butoane de actiune adecvate 

 Intre slide-urile cu intrebari trebuie sa existe buton de trecere la intrebarea urmatoare  
 Pe fiecare slide se pot adauga una sau mai multe imagini sugestive, unele pot sa contina animatii 
 Se lucreaza in urmatoarea ordine : se creaza cele 10 slide-uri, doar cu textul aferent intrebarilor si 

mesajelor; apoi se aduaga variantele de raspuns sub forma de butoane si restul butoanelor de revenire  
Model: 
 
Slide 1:  
Slide 2: Monitoarele calculatoarelor portabile pot fi de tipul: 
 
Slide 3: Asociaţi fiecare rand din coloana 1 cu un rand din coloana 2, pentru a forma propoziţii adevărate: 

 
Sagetile vor fi de diferite 
culori, pentru a putea fi 
urmarite mai usor 
 

 
 
 

Slide 4 : Imaginea alaturata este o componenta a calculatorului care reprezinta:  

 
 
Slide 5: Un kilobyte este:  1000 biti    1024 bytes   1000 bytes 
 
Slide 6 : Imaginea alaturata face parte din 
aplicatia: 
Word      Excel     Powerpoint 
 
Slide 7 : Care din urmatoarele combinatii reprezinta numai aplicatii de prelucrare grafica: 
Paint, Excel, CorelDraw ;    Photoshop , Picassa, Powerpoint;     Paint, IrfanView, Photoshop    
 
Slide 8:  "Raspuns gresit, mai incearca"  contine buton de revenire  la ultimul slide vizionat   

 
Slide 9: "Raspuns corect"  contine buton de revenire la ultimul slide vizionat si buton de terminare     

Slide 10:   

1 2 
Times New Roman 

 
Scriere înclinată 

B 
 

Scriere îngroşată 

I 
 

Numele fontului 

LCD CRT LAPTOP DESKTOP 

un dispozitiv de 
intrare 
 

un dispozitiv de 
iesire 
 

un dispozitiv  
de intrare-iesire 
 

nici un raspuns  
nu e corect 
 


